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Förord 
 

Det har tagit lång tid att färdigställa denna avhandling. Under denna 

långa tid har jag fått stöd och hjälp av ett stort antal personer som jag 

skulle vilja tacka här i avhandlingens förord. Främst vill jag tacka mina 

tappra handledare som inte gav upp hoppet trots att jag gjorde det vid 

upprepade tillfällen. Boel Berner har, förutom att vara en fantastisk 

handledare, inspirerat och utmanat mitt tänkande – kanske mer än vad 

som varit nyttigt bland. Själva projektet initierades av Kaj Frick, som 

kanske mer än någon annan ihärdigt kämpat för att det skulle bli klart. 

Kaj har också varit vägvisare in i den värld av forskning och praktik 

som rör arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöstyrning. Jag vill även tacka 

min bihandledare och lärare Johan M. Sanne som ständigt har kommit 

med bra synpunkter och goda läsningar, samt introducerade det som 

skulle bli avhandlingens huvudsakliga teoretiska spår. 

  

Hela denna resa startade år 2001 på Arbetslivsinstitutet, Solna. Malin 

Bolin och Miriam Eliasson, som då också var doktorander på ALI, har 

från första dagen och under alla dessa år stöttat, peppat och diskuterat, 

om arbetsmiljö lika mycket som om livet självt. Under första året spen-

derade jag en del tid på Tema Teknik, Linköpings universitet, och i se-

minariegruppen P6, en mycket kreativ miljö som jag inte sett motsva-

righeten till någon annanstans. Här fanns också den grupp doktorander, 

D01, som jag antogs tillsammans med, däribland Corinna Kruse och 

Vasilis Galis som bistått med både goda råd och det sociala stöd, som 

enligt forskningen är så viktigt att få från sina kollegor.  

 

När Arbetslivsinstitutet år 2007 lades ner hamnade jag i ett kritiskt läge 

eftersom min arbetsplats och arbetsgivare försvann. Då sträckte Stats-

vetenskapliga institutionen, Stockholm universitet ut en hand och erbjöd 

kontorsplats under en tid. Störst förtjänst till denna räddande handling 

hade Katharina Tollin som lyckades arrangera det hela. Katharinas 

främsta bidrag till denna avhandling har dock varit alla oerhört kloka 

ord, goda läsningar och – inte minst – att ha visat vägen till målet och 

ständigt peppat både mig och min familj. Jag vill också tacka Paavo 

Bergman som inte bara varit en mycket viktig teoretisk inspirationskälla 

för avhandlingens analys, utan också bidrog med synnerligen insatta och 

kloka råd och kommentarer som opponent på mitt slutseminarium 2007.  
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På min nuvarande arbetsplats, IVL Svenska Miljöinstitutet, har jag haft 

förmånen att få arbeta i flera spännande projekt inom arbetsmiljöområ-

det. Men arbetet i dessa projekt hade inte varit detsamma utan mina 

fantastiska kollegor, Lisa Schmidt och Gabriella Östlund, som jag fått 

utveckla min kunskap och erfarenhet om arbete och arbetsmiljö till-

sammans med. Jag skulle nog vilja hävda att inte bara min – utan hela 

Sveriges arbetsmiljö blivit bättre tack vare mina kollegor. Många andra 

vänner och kollegor har självklart varit väldigt viktiga för mig. Jag vill 

dock inte riskera att glömma bort att tacka någon enskild, så jag väljer 

att rikta ett stort, kollektivt tack till er alla! 

 

Ett särskilt tack vill jag också rikta till mina före detta kollegor på pap-

persbruket i Husum och där särskilt Mattias Sällström. Som sommar-

vikarie på rullmaskinerna blev jag väl mottagen och fick lära mig detta 

arbetes tekniska och sociala villkor. Under tiden med avhandlingen har 

jag självklart ofta tänkt tillbaka på mina somrar på fabriken – och det 

inte utan saknad. På samma fabrik arbetade också min svärfar, Ove  

Vesterin, som under åren inte bara varit en bra svärfar utan också låtit 

mig ventilera mina ”akademiska” funderingar över pappersbruk, in-

dustriarbete, kollegialitet och annat som rört sig i mitt huvud. Få perso-

ner besitter samma förmåga som Ove att med några få ord, eller en en-

kel liknelse, förklara de samband som låter så komplicerade när jag för-

söker sätta ord på dem. Den fantastiska bild som pryder avhandlingens 

framsida är skapad av Ylva Westerlund. Jag har svårt att i ord uttrycka 

hur hedrad jag känner mig av att få ha detta motiv på min bok och hur 

tacksam jag är att du ville bidra med detta. 

 

Till sist vill jag tacka min ytterst tålmodiga familj, min fru Sara och 

mina barn Lova och Olle. Det har inte alltid varit lätt och jag har ägnat 

en hel del tid och energi åt avhandlingen som jag borde ha ägnat er. 

Men likväl har jag fått höra ett ”heja dig!” när jag suttit och skrivit ännu 

en helg.  

 

 

John Sjöström 

Stockholm, oktober 2013  
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Prolog 
 

 

 

Det var en stressig dag på pappersbruket. Vid rullmaskinen arbetade vi 

hårt för att hålla undan för pappersmaskinen, men kom ohjälpligt efter. 

Den mellanlagringsplats som fanns mellan pappersmaskin och rullma-

skin och som utgör en slags buffert i produktionen, var utnyttjad till 

cirka två tredjedelar. Det var en tydlig signal till oss på rullmaskinen att 

anstränga oss för att inte komma efter ännu mer. Om mellanlagringen 

blev full skulle det innebära att pappersmaskinen fick ”slå igen”, såvida 

ingen av de andra två rullmaskinerna kunde assistera temporärt. Vår 

uppgift var därför att arbeta för att undvika ett sådant produktionsstopp. 

Vi gjorde vårt yttersta för att minimera avbrottstider, både genom att 

göra snabba set-byten och genom att prioritera rätt arbetsinsatser för att 

maskinen skulle gå så effektivt som möjligt. Vid tidigare tillfällen hade 

en liknande situation inneburit att vi fått hoppa över lunchen eller äta 

några tuggor åt gången på stående fot.  

 

Så verkade dock inte bli fallet denna dag. Trycket lättade något då vi 

nådde en position på den aktuella körordern (schemat för produktionen) 

som innebar att vi skulle producera större rullar, runt 1,2 meter i diame-

ter. Det medförde färre skiftningar (set-byten) och därmed mer produk-

tiv tid för själva rullmaskinen, liksom mer tid för oss att både hinna med 

arbetsuppgifterna och vila medan maskinen rullade. På körordern fram-

gick dock att detta bara var en temporär lättnad i arbetet och att efter-

middagen skulle komma att bli än mer besvärlig än förmiddagen. Vi 

skulle, med andra ord, verkligen få göra rätt för lönen denna dag. 

 

Jag satt i ”kuren” (kontrollrummet/fikarummet) och tog en välbehövlig 

paus i väntan på att maskinen skulle vara klar för nästa set-byte. Då 

skulle jag ta hand om de färdiga rullarna, vilket var min arbetsuppgift 

för dagen. Plötsligt hördes ett dån som från ett ordentligt åskoväder och 

som fick kontrollrummet att skaka till ordentligt! Den första tanke som 

for genom mitt huvud var att golvet hade kollapsat och att rullmaskinen, 

eller kanske pappersmaskinen, hade rasat ner genom källarplanet. 

(Självklart en befängd tanke, värdig en nykomling!). Jag tittade snabbt 
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på de två rutinerade operatörer jag arbetade med. De hade varit snabba 

att komma upp på fötter för att titta ut genom kontrollrummets stora 

fönster, men ingen av dem verkade ha drabbats av någon större panik. 

Det gjorde att också jag lugnade mig en smula och anslöt mig till dem 

för att titta ut. Rök, damm och pappersbitar flög omkring utanför fönst-

ret till kontrollrummet och jag förstod att det var vår maskin som orsa-

kat allt oväsen.  

 

Snart – efter kanske en eller ett par minuter – hade nödbromsarna lyck-

ats få stopp på maskinen och vi gick ut för att titta. Förödelsen var stor. 

Pappersrullar låg huller om buller, några hade fallit på sidan, andra låg 

på varandra. Löst papper hade flugit runt överallt, liksom bitar av trä 

och andra material. Det luktade bränt av såväl trä och papper som av 

olja och metall. Kraften var enorm från de totalt flera ton tunga rullarna 

som, när de slungats ur sitt läge, hållit en hastighet på omkring 1800 

meter per minut. Men säkerhetsbarriären hade ändå lyckats hålla dem 

inom maskinen. Mina mer erfarna kollegor inspekterade maskinen och 

lyckades till slut lyfta säkerhetsgrindarna så att maskinens insida blev 

synlig och tillgänglig.  

 

Nu kom operatörer som hört allt oväsen springande från pappersmaski-

nen och andra närliggande avdelningar. När det blev klart att ingen var 

skadad lugnade alla ner sig. Några stannade kvar vid rullmaskinen, 

andra återvände till sina arbetsplatser. Personalen från pappersmaskinen 

gick tillbaka dit för att ställa om produktionen samt beräkna när de 

skulle bli tvungna att ”slå igen” och förbereda för det. Alla var väl med-

vetna om kostnaderna för ett produktionsstopp och angelägna om att 

göra sitt bästa för att få rullmaskinen körbar igen.  

 

Exakt hur den svåra situationen på rullmaskinen skulle hanteras var det 

dock ingen som visste. Det stod klart att maskinens automatiserade 

funktioner inte skulle klara av att få ut pappersrullarna ur dess innan-

döme; rullarna låg inte i rätt läge och var därmed utom räckhåll. Någon 

föreslog att en gaffeltruck skulle användas för att lyfta ut rullarna, men 

en operatör, som tidigare arbetat som truckförare, menade att det var 

omöjligt och riskerade att orsaka än mer skada. Vi var helt enkelt 

tvungna att lösa problemet med handkraft, och eftersom det fortfarande 

fanns personal från närliggande avdelningar på plats så var vi tillräckligt 

många för uppgiften.  
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Förmannen anlände och såg mycket bekymrad ut. Han uppmanade oss 

att vara försiktiga, sedan grep han tag i ett järnspett och klev själv in i 

maskinen för att hjälpa till. Ett par man försökte att för hand lyfta en 

många hundra kilo tung pappersrulle, genom att koordinera sina insatser 

med att ropa ”å-hej-å-hej”. Som tillfälligt anställd – och därmed mindre 

rutinerad – kände jag att jag inte hade befogenhet att ta några initiativ i 

den situation som uppstått. Jag försökte istället på samma gång vara 

både passiv och tillgänglig för att vid behov kunna ta order av förman-

nen eller av någon mer erfaren arbetskamrat.  

 

Två man arbetade nu inne i maskinen med att med hjälp av slägga och 

kilar separera ihopsittande pappersrullar. De stod väldigt trångt till, med 

lite utrymme att arbeta i. Jag hoppade ändå upp för att erbjuda min 

hjälp. När vi väl separerat rullarna från varandra var vi tvungna att 

knuffa ut dem ur maskinen för hand. Det innebar att först försöka få 

rullarna över en liten upphöjning, för att sedan rulla ner dem i ”vaggan” 

som i sin tur skulle kunna lyfta ner rullarna på golvet. Jag insåg att vi 

behövde ta i allt vad vi orkade för att med tillräcklig marginal komma 

över ”knixen” så att rullen inte skulle studsa tillbaka mot oss. Om det 

skulle ske fanns det ingen plats för oss att backa undan. Så risken var 

överhängande att vi skulle bli klämda av den stora rullen mot maskinens 

vägg om vi inte lyckades få över den på första försöket. Under någon 

sekund balanserade rullen på toppen av upphöjningen – och sedan tip-

pade den ner i vaggan! Puh! Dags för nästa rulle. 

 

När det tyngsta arbetet väl var avklarat – alla rullar var ute ur maskinen, 

liksom de tyngsta, skadade maskindelarna – återvände all ”extra-

personal” till sina respektive arbetsställen. Det kvarstående, och mindre 

glamorösa, städarbetet med att plocka löspapper och annat skräp, upp-

tog resten av arbetsdagen för mig och en av mina kollegor. Den tredje 

personen på skiftlaget, den mest rutinerade och erfarne operatören, för-

sökte samtidigt, tillsammans med underhållspersonal och andra till-

skyndande, få en överblick över skadorna och beräkna när vi skulle 

kunna vara igång igen. Chefer, ingenjörer och tekniker kom också ner 

för att titta och diskutera vad som hänt. Hade det varit några störningar 

eller andra tecken innan som kunnat förvarna om, eller ge en förklaring 

till, haveriet?  
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Denna händelse var början på en mycket dramatisk sommar på pappers-

bruket som inkluderade tre ytterligare haverier. 

 

 

***** 

 

 

I efterhand ger denna händelse anledning att ställa en rad frågor kring 

arbete och arbetsmiljö: Hur kommer det sig att vi, utan att tveka, utförde 

arbetsuppgifter som vi rätt enkelt kunde identifiera som farofyllda och 

riskabla? Varför satte sig ingen, varken bland oss operatörer eller i ar-

betsledningen, emot eller i alla fall genomförde någon form av struktu-

rerad riskbedömning av de arbetsuppgifter som skulle utföras? Vad var 

det som gjorde att jag, då, ändå kände mig rätt trygg, såväl i denna situ-

ation som i arbetet i stort, trots att det innehöll flera, mer eller mindre 

farliga moment? Och hur kom det sig att vi aldrig diskuterade denna 

händelse eller andra riskfyllda arbetssituationer med arbetsledningen, på 

arbetsplatsträffar eller vid något annat tillfälle? 

 

I denna avhandling ska jag ge ett antal svar på dessa frågor, väl med-

veten om att fullständiga svar är betydligt mer mångfacetterade och 

komplicerade än vad som jag har möjlighet att ta upp i denna bok. Av-

handlingen ska diskutera villkoren för hur anställdas kunskaper, erfa-

renheter och uppfattningar om arbetet och dess risker används – och inte 

används! – i den process för kunskapsutbyte som enligt lag ska finnas 

på arbetsplatserna. Med andra ord handlar den om förutsättningarna för 

anställdas deltagande i arbetsmiljöarbetet.  
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1. Introduktion  
 

 

 

Skador, sjukdomar och besvär som orsakats av arbetet ger upphov till 

stort lidande för de som drabbas liksom till stora kostnader för både 

arbetsgivare och för samhället i stort. De stora arbetsmiljöenkäterna 

visar att dålig arbetsmiljö orsakar värk, dålig hörsel, allergier och många 

andra besvär och leder till stora ekonomiska förluster för de personer 

som drabbas (Arbetsmiljöverket 2012). Den nyligen publicerade 

svenska Pensionsåldersutredningen anger att så mycket som mellan 20 

och 30 procent av alla arbetstagare upplever fysiska arbetsmiljöproblem 

samt att dålig arbetsmiljö tvingar stora grupper anställda att sluta arbeta 

i förtid, och detta i ett läge när svenskarna tvärtom behöver jobba längre 

för att klara välfärden (SOU 2013:25). Kostnaderna för den arbetsrelate-

rade ohälsan har i en australiensisk studie beräknats till 3–5 % av BNP, 

men detta är lågt räknat (Industry Commission, 1995). 

 

Arbetsmiljö är därmed en viktig samhällsfråga. Arbetsgivarna har enligt 

lag huvudansvaret för att förebygga eller i efterhand åtgärda riskerna. 

Sedan ungefär 100 år tillbaka är dock även de anställdas deltagande i 

arbetsgivarnas arbetsmiljöarbete en central aspekt av hur man i Sverige 

vill öka hälsan i arbetet. De anställdas deltagande är numera även inter-

nationell erkänt som nödvändigt för ett effektivt arbetsmiljöarbete, ex-

empelvis i EU:s Ramdirektiv för arbetsmiljön (Vogel, 1994). De 

svenska fackföreningarna har drivit deltagandet som en rättighet att få 

påverka de förhållanden som har så stora effekter på den egna hälsan. 

Facken har dock samtidigt framhållit att aktivt deltagande är en fråga 

om effektivitet i arbetsgivarnas riskbekämpning och alltså inte enbart en 

fråga om rätten att som anställd kunna skydda sig själv. Ett argument 

för detta är att de som utför, och därmed kan jobbet, måste få vara med 

och påverka åtgärderna för att dessa ska fungera i produktionen och bli 

effektiva mot riskerna. Att det krävs en lokal dialog för ett effektivt ar-

betsmiljöarbete stöds också av forskningen (se vidare nedan, samt en 

översikt i Frick 2013). 

 

Som anställd har man därför enligt Arbetsmiljölagens kapitel 6 både en 

rättighet och en skyldighet att vara engagerad i arbetet med att hitta, 
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åtgärda och förebygga sådant i arbetsmiljön som kan påverka den fy-

siska eller psykosociala hälsan negativt, liksom att arbeta för att stärka 

arbetets goda sidor. Forskningen om deltagande i arbetsmiljöarbetet har 

hittills främst fokuserat på de yttre förutsättningarna för detta engage-

mang. Man har undersökt formella rättigheter, mötesfora, utbildning 

och fackligt stöd. Hur rättigheten och skyldigheten att säga till om ris-

ker, att föreslå åtgärder och i övrigt delta faktiskt utnyttjas av de an-

ställda när de – åtminstone till synes – har goda möjligheter till detta är 

däremot mycket mindre studerat.  

 

Denna avhandling handlar därför om hur dessa rättigheter och skyldig-

heter omsätts lokalt av anställda, hur de formulerar och driver frågor i 

arbetsmiljöarbetet. Avhandlingens fokus ligger på villkor, incitament 

och drivkrafter för anställda att bidra med sina kunskaper, erfarenheter 

och uppfattningar om sin arbetsmiljö i arbetsmiljöarbetet genom dess 

formaliserade kanaler. Min ambition är också att förstå och förklara det 

till synes paradoxala förhållande att, trots att det idag finns starka rättig-

heter för de anställda och särskilt för deras skyddsombud att utöva infly-

tande över det egna arbetets arbetsmiljö, så utnyttjas dessa rättigheter 

inte i den utsträckning som vore möjlig.  

 

Jag har valt att undersöka varför så är fallet genom en fallstudie på ett 

pappersbruk och i huvudsak med hjälp av intervjuer, främst med opera-

törer. Pappersbruket kännetecknas av att de yttre, strukturella förutsätt-

ningarna för de anställdas deltagande är goda. Här finns starka fack, 

långvariga samarbetstraditioner kring arbetsmiljö, långa och fasta an-

ställningar samt relativt goda kunskaper om de möjliga riskerna. Samti-

digt innebär de, som jag ska visa, inte tillräckliga villkor för ett effektivt 

kunskapsutbyte mellan anställda och arbetsgivare om risker i arbetsmil-

jön. Med hjälp av teoretiska verktyg om praktikgemenskapernas och 

arbetarkollektivets betydelse ska avhandlingen undersöka hur operatö-

rerna på bruket skapar sig en förståelse av arbetet och dess risker och 

hur de förhåller sig till att delta i det arbetsmiljöarbete som arbetsgiva-

ren organiserar.   

 

Ett ytterligare skäl till valet av pappersbruk är mina egna erfarenheter 

och min kunskap om arbetet på ett pappersbruk, vilket ger mig goda 

förutsättningar för att förstå arbetsprocessen och därigenom bevekelse-
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grunderna för anställdas delaktighet i arbetsmiljöarbetet på en sådan 

arbetsplats.  

 

I detta inledande kapitel följer först en genomgång av tidigare forskning 

kring arbetsmiljödeltagande, som sedan leder fram till en precisering av 

avhandlingens syfte och frågeställningar. I slutet av kapitlet återfinns en 

disposition för avhandlingen som helhet, som också ger en överblick 

över avhandlingens argumentationskedja.  

 

Forskningsläget om arbetsmiljödeltagande 

Avhandlingens område, arbetsmiljödeltagandet, är en del av den vidare 

frågan om anställdas möjligheter att påverka sina totala arbetsförhållan-

den. Det handlar om att de anställda inte ska vara helt bundna av arbets-

givarens rätt att styra utan även kunna påverka arbetet och produktion-

en. Kring denna vidare fråga finns två huvudspår i debatten och forsk-

ningen.  

 

Ett första perspektiv, som funnits under lång tid, ser deltagande som en 

form av företagsdemokrati eller som en metod för effektiv management. 

Forskningen har studerat olika modeller för att inkludera de anställda i 

beslutsprocesser. Ur arbetsgivarnas perspektiv har det handlat om att ta 

tillvara de anställdas kunskap, öka kvalitet och produktivitet, och för de 

anställda har syftet varit att värna sina intressen (Deutsch, 2005). 

Strauss (1998a) sammanfattar två syften för anställdas deltagande: 1. att 

få inflytande över de egna arbetshandlingarna, att kunna styra eller 

stoppa arbetet när så behövs och alltså inte vara helt detaljstyrd i utfö-

randet av arbetet, samt 2. att ha indirekt inflytande, via kommunikation 

med arbetsledning, på eller utanför officiella arenor. I det senare fallet 

är den huvudsakligafrågan för forskningen hur stort inflytande anställda 

har över de beslut som fattas.  

 

Huruvida anställdas inflytande i och över produktionen leder till bättre 

ekonomiska resultat än detaljstyrning har varit en viktig frågeställning 

inom bl.a. den sociotekniska ansatsen (Sørensen 1998) och Labour Pro-

cess-skolan (Hall 1993). Wilpert (1998) sammanfattar forskningen med 

att åtminstone vissa positiva samband mellan delaktighet och produkt-

ionsmått funnits i de flesta studier, oavsett metodologisk ansats (se även 
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Strauss 1998b). En översikt över debatten och forskningen vid tidigt 

1990-tal och den då framväxande tanken om "total quality management" 

har getts av European Foundation (1991).  

 

När det gäller delaktighet är denna forskningstradition, sammanfatt-

ningsvis, i huvudsak inriktad på om anställda har möjlighet att bevaka 

sina intressen och utöva inflytande genom delaktighet i olika delar av 

verksamhetsstyrningen och/eller på hur delaktighet kan bidra till ökad 

produktion eller kvalitet. Denna inriktning‚ som också haft genomslag 

inom arbetssociologin, har dock mindre uppmärksammat att medbe-

stämmande och inflytande också är något centralt för att värna de an-

ställdas hälsa i jobbet (Frick 1994). 

 

Ett andra perspektiv i studier av anställdas inflytande och delaktighet 

har därför etablerats inom arbetsmiljöområdet. Anställdas direkta delta-

gande har där främst studerats som en del av den psykosociala arbets-

miljön (Frick, Eriksson & Westerholm 2004). En viktig fråga för forsk-

ningen har varit deltagande som en möjlighet till kontroll över den egna 

arbetssituationen, vilket ses som en central faktor för att klara stor be-

lastning med bevarad hälsa. Delaktighet har också rent allmänt fram-

ställs som en avgörande friskfaktor i företagen (Karasek & Theorell 

1990). 

 

Forskningsöversikter av kopplingen mellan deltagande och arbetshälsa 

visar att det finns indirekta men starka bevis för att arbetsplatser med ett 

fungerande arbetsmiljödeltagande från de anställda uppnår bättre resul-

tat i arbetsmiljöarbetet, mätt med ”objektiva mått” som sjuktal eller per-

sonskaderapporter, än företag utan etablerat deltagande (Walters & 

Nichols 2007). Detta gäller särskilt om alla anställdas direkta deltagande 

förenas med ett starkt representativt deltagande via skyddsombud eller 

motsvarande (Walters & Frick 2000, Walters & Nichols 2007). Detta är 

ett viktigt skäl till att arbetsmiljödeltagandet ges en nyckelroll i strate-

gier för bättre arbetsmiljöstyrning på såväl EU-nivå som på nationell 

nivå (Walters & Nichols 2007). 

 

Walters och Frick (2000) sammanfattar tre centrala aspekter av delta-

gandets syfte och funktion i arbetsmiljöarbetet: 

 



 

17 

 

1. Att överhuvudtaget få till stånd arbetsmiljöarbete och åtgärder. 

Deltagandet ger möjlighet för anställda att driva sina hälsointres-

sen och motverka eventuell hälsomässig exploatering i produkt-

ionen.  

2. Att avgöra vad som ska göras. Deltagandet är centralt för att ur-

skilja ohälsofaktorer och att göra detta tidigt, för att göra ”rätt” 

saker i arbetsmiljöarbetet. Deltagandet utgör här en viktig ”in-

put” för arbetsgivaren att förstå och prioritera aspekter av ar-

betsmiljön i verksamheten och för att uppmärksamma fel och 

brister.  

3. Att bidra till hur arbetsmiljöarbetets åtgärder ska genomföras. 

Dessa innebär ofta ingrepp i arbetets dagliga praktiker och i dess 

teknik och organisation. De anställdas kännedom om det egna 

arbetet och dess förutsättningar är av stor vikt för att hitta funge-

rande lösningar på problemen. Med andra ord handlar det om 

”göra saker rätt”, så att arbetsmiljöproblem kan åtgärdas effek-

tivt eller förebyggas.  

 

Genom den roll som deltagande ges i den svenska föreskriften om sys-

tematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) blir punkterna 2 och 3 ovan 

de mest centrala för avhandlingen, då de belyser arbetsmiljödeltagan-

dets syften som kunskapsprocess och inte enbart som rättighet till skydd 

(punkt 1). Deltagandet ska alltså utgöra en process som tar tillvara an-

ställdas erfarenheter, uppfattningar och kunskaper om faktiska och po-

tentiella hot mot hälsan i arbetet. Punkt 3 pekar också på vikten av att 

involvera anställda vid utformningen av olika åtgärder för att undvika 

att införda åtgärder oavsiktligt hamnar i konflikt med andra aspekter av 

arbetet eller med produktionsprocessen. Anställdas kännedom om ar-

betsplatsen blir då till nytta för att bedöma huruvida den vidtagna åtgär-

den faktiskt löser problemen och inte skapar nya.  

 

Debatt och forskning om avhandlingens huvudfråga – deltagande för att 

upptäcka och åtgärda risker i arbetsmiljön – har funnits inom den från 

arbetssociologin mer avskilda diskurs som först benämnts arbetarskydd 

och sedan arbetsmiljö (se Lundh & Gunnarsson 1987, om utvecklingen i 

Sverige). Såväl i Sverige som internationellt finns då en betoning på de 

anställdas deltagande via särskilda representanter, vilket i Sverige inne-

bär via skyddsombud. Walters och Frick (2000) diskuterar varför enbart 

direkt deltagande (för alla anställda) är svagt och sårbart och därför gett 
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mycket mindre resultat i arbetsmiljöarbetet än ett deltagande som också 

sker via skyddsombud eller andra representanter med särskilda befo-

genheter. I korthet går deras argument ut på att enskilda anställda både 

har mindre makt än, särskilt fackligt stöttade, skyddsombud samt att de 

med mindre kunskaper och överblick än ombuden har svårare att formu-

lera och driva arbetsmiljöfrågor (jmf även Zoller 2002, nedan). Forsk-

ning om deltagande som strategi för en bättre arbetsmiljö har därför 

mest fokuserat på indirekt deltagande via skyddsombud och motsva-

rande. Hall et al. (2006) har beskrivit hur skyddsombud nått framgång 

genom att agera som, vad de kallar, ”kunskapsaktivister” (min övers.), 

där ombudens engagemang för att skaffa sig tillgång till fakta, lagstift-

ning och annan erkänd kunskap ger dem större möjligheter att nå gehör 

än andra skyddsombud som varken fortbildat sig eller aktivt sökt extern 

kunskap som hjälp i lokala arbetsmiljöfrågor.  

 

Walters och Nichols (2007) är kanske det bredaste översiktsverket – och 

samtidigt en djupgående och omfattande fallstudie – om anställdas re-

presentativa deltagande i arbetsmiljöarbetet och hur det påverkar ar-

betsmiljö och arbetshälsa. De bekräftar och fördjupar tidigare studiers 

resultat om att särskilda representanter med extra rättigheter ger klart 

bättre resultat i arbetsmiljön än enbart olika former för alla anställdas 

direkta deltagande. Utifrån en internationell forskningsgenomgång och 

fallstudier i två branscher i Storbritannien samt utifrån brittiska enkät-

data om partsrelationer, förhållanden på arbetsplatserna, med mera, ana-

lyserar de olika hinder och förutsättningar för (motsvarande) skyddsom-

budens dialog med cheferna och deras inflytande på arbetsmiljön. De 

visar hur ombudens inflytande ökar med yttre förhållanden, som starka 

rättigheter samt en aktiv arbetsmiljöinspektion, liksom med inre förhål-

landen, som chefernas engagemang i arbetsmiljöarbetet, mängd och 

kvalitet i riskbedömningarna, lokal facklig organisering och det lokala 

fackets stöd till skyddsombuden, ombudens arbetsmiljöutbildning samt 

slutligen deras kommunikation med och förankring i sina respektive 

arbetsgrupper. Sammanfattningsvis påvisar studien att ju gynnsammare 

alla andra faktorer är för ett effektivt arbetsmiljöarbete, desto mer kan 

skyddsombuden aktivt delta i och främja detta arbete genom att föra 

fram arbetarnas erfarenheter och krav. Dessa förutsättningar visade sig 

dock sällan vara uppfyllda i sin helhet och deltagandet var i verklighet-

en betydligt mindre omfattande än vad som avsågs i regleringar och 

utredningar m.m. om arbetsmiljöpolitiken. Walters och Nichols menar 
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också att utvecklingen går mot mer av direkt deltagande, vilket innebär 

en svagare position för de anställda jämfört med det representativa del-

tagandet med utbildade skyddsombud med starka rättigheter. 

 

I Norden har Lindøe och Olsen (2012) med hjälp av både fallstudier och 

enkätdata och med delvis liknande perspektiv som Walters och Nichols 

beskrivit det svaga arbetsmiljöarbetet i norska hotell och restauranger. 

De har jämfört detta arbete och dess förutsättningar med det betydligt 

mer systematiska arbetsmiljöarbetet i aluminiumindustrin. Deras kanske 

viktigaste slutsats är att arbetsmiljöarbetets brister främst beror på svagt 

deltagande och begränsade krav från de anställda i hotell och särskilt i 

restauranger. Detta berodde i sin tur på personalens svaga ställning med 

få skyddsombud och rent allmänt klart sämre partsrelationer än i alumi-

niumindustrin. Att arbetskraften inom hotell- och restaurangbranschen 

inte var lika välorganiserad som inom aluminiumindustrin – det vill 

säga att de inte hade aktiva skyddsombud som stöddes av facket – 

gjorde att de inte var lika delaktiga vid implementeringen av arbets-

miljö- och kvalitetssystem. Detta ledde i sin tur till sämre arbetsmiljö.  

 

I en dansk studie visade Knudsen et al. (2011) tydliga samband mellan 

hög delaktighet och god psykosocial arbetsmiljö. De menar dock att 

delaktighet utan egentlig medbestämmanderätt riskerar att tvärtom leda 

till sämre arbetshälsa, exempelvis i fall där hög kontroll och högt infly-

tande över arbetet samtidigt innebär hög stress. Högst korrelation mel-

lan delaktighet och hälsa fann de i verksamheter som hade en demokra-

tisk samverkan mellan anställda och arbetsledning. I motsats till Walters 

och Nichols (2007) visar den danska studien starkare samband mellan 

direkt deltagande och hälsa än representativt deltagande och hälsa.  

 

I Sverige har Frick (2013) gjort en liknande översikt som Walters och 

Nichols av skyddsombudens situation. Med hänvisning bland annat till 

förarbete till föreliggande avhandling (Frick och Sjöström 2006) går 

Frick delvis även in på den sociala konstruktionen av risk som utgör 

grunden för de svenska ombudens verksamhet. Han betonar hur en lång 

upplysningsstrategi – med mycket stora offentliga bidrag för att ta fram 

och sprida kunskaper om risker och åtgärder i arbetsmiljön – har påver-

kat både normer och verklighetsuppfattningar om arbetsmiljön på 

svenska arbetsplatser. På motsvarande sätt som Walters och Nichols och 
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annan forskning om deltagande i arbetsmiljöarbetet fokuserar Frick 

ändå främst på skyddsombudens yttre situation och förutsättningar. 

 

Det finns dock även några studier, som kopplar individuellt deltagande 

till påverkan på hälsan i arbetet. Aronsson och Gustafsson (1999) fann t 

ex att personer med osäkra anställningar drog sig mer än de med fasta 

anställningar för att säga till om risker i arbetet och hade även sämre 

arbetsrelaterad hälsa. I USA har Zoller (2003) genomfört en fallstudie 

av en bildelstillverkare, som visar hur de anställdas hela arbetssituation 

styr den sociala konstruktionen av arbete, arbetsmiljö och risker. Hon 

analyserar hur en på flera sätt svag position för de anställda gör att dessa 

tar på sig nästan allt ansvar för att motverka ohälsa orsakad av arbetets 

risker för främst olycksfall och belastningsskador. Deras deltagande blir 

därmed kraftigt begränsat, inte bara av arbetsgivarens makt och från-

varon av ett fack, utan även av att de anställda inte ser deltagande som 

något positivt. Tvärtom ses påpekandet av risker i arbetet som något 

som tyder på individuell svaghet (att inte klara av arbetets påfrestningar 

och dessutom ”gnälla” för ledningen), samtidigt som att ett eventuellt 

deltagande riskerar att leda till konflikter med ledningen. 

 

I en studie av säkerhet på järnvägar och för järnvägsarbetare i Storbri-

tannien visar Hutter (2001) på en liknande situation, där incidenter och 

olyckor till stor del betraktas som brott mot företagets policy och i 

mindre utsträckning som incitament och grund för att bedriva preventivt 

arbete. Hutter beskriver hur anställda internaliserar företagets produk-

tionsmål och inte får något stöd i att avväga detta mot risker i arbetet, 

vilket leder till att de frångår arbetsrutiner och tar genvägar som utsätter 

dem för fara i deras ambitioner att klara produktionsmålen. De anställda 

etablerar en sorts ”machokultur” som internaliserar arbetsgivarens för-

ståelse av arbetet. Eftersom de betraktar sina möjligheter som små att 

påtala risker för arbetsgivaren utan att det får negativa konsekvenser för 

dem själva, blir dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare högst 

begränsad.     

 

De inställningar som Hutter och, än mer, Zoller beskriver har börjat 

sprida sig också i svenskt arbetsliv. Arbetsgivare och chefer söker även 

här allt oftare få de anställda att själva ta på sig ansvaret för sin hälsa i 

arbetet, exempelvis genom betoning av friskvård snarare än av förebyg-

gande arbete på arbetsplatserna. En betydelsefull del av denna utveckl-
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ing är att en filosofi om så kallad ”behavioral safety” börjat sprida sig 

med förebild från USA. Här läggs ansvaret för att hantera risker i arbe-

tet på de anställda – som ska läras, motiveras och övervakas till att följa 

ledningens detaljerade regler för ett ”riskfritt beteende” i en riskabel 

arbetsmiljö – snarare än på arbetsgivarens insatser för att genom tek-

niska eller organisatoriska åtgärder förebygga risker i miljön. 

Behavioural safety som främsta strategi i arbetsmiljöarbete uppfyller 

emellertid inte Sveriges (och de flesta länders) krav på arbetsgivare att 

ta huvudansvaret att förebygga risker (Frick 2011a).  

 

Flera studier, bland andra Gallaghers (1997) stora jämförande fallstudie, 

har också visat att fokus på behavioural safety snarare än på tekniskt-

organisatoriskt förebyggande ger sämre resultat i arbetsmiljön. I Sverige 

har Rasmussen (2010) gjort en ingående fallstudie av hur chefer i flera 

kemiska industrier med påtagliga risker i arbetet använt denna strategi. 

De har lagt över ansvaret på arbetarna att vara försiktiga i den riskabla 

miljön, medan de inte i lika hög grad fokuserat på att åtgärda själva ris-

kerna (jmf Hall, 1993, om motsvarande i Kanada). Rasmussen visar hur 

anställda, delvis beroende på att cheferna systematiskt drivit linjen 

behavioural safety, skapat en förståelse och uppfattning om arbetsmiljön 

och dess risker som liknar chefernas; de ser sig själva som de främsta 

orsakerna till dessa risker.  Även Rasmussen pekar därmed på starka 

begräsningar i denna inriktning på möjligheterna för de anställda att på 

ett konstruktivt sätt kunna delta i arbetsmiljöarbetet.  

 

På samma sätt visar Granzow och Theberge (2009) i sin studie av ett 

forskarstött försök att etablera strukturer för delaktighet att en långvarig 

situation med dåliga partsrelationer kan utgöra hinder för kommande 

insatser att etablera samverkan. De menar också att delaktighet och de-

mokrati hänger samman, i så måtto att delaktighet måste åtföljas av fak-

tiskt inflytande för att inte bli en skenmanöver, eller i värsta fall en ma-

nipulation. 

 

Sammanfattningsvis visar flera av de studier som gjorts av anställdas 

deltagande att yttre förutsättningar, som arbetsmarknadspolitiska struk-

turer och ideologier för organisationsstyrning, är centrala för anställdas 

möjligheter – och vilja – att samverka med arbetsgivaren i arbetsmil-

jöfrågor. Det kanske viktigaste hindret för ett effektivt deltagande är 

konfliktfyllda relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta kan 
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göra deltagandet till en riskabel handling, där anställda inte vågar kriti-

sera arbetsförhållanden som de uppfattar som dåliga; inte heller vill de 

sticka ut från gruppen av rädsla för repressalier, endera från arbetsgiva-

ren eller från kollegorna. Ett andra viktigt yttre hinder är användning av 

strikta managementsystem, som är internationella produkter och därmed 

inte anpassade efter nationell lag (Hovden et al. 2008, Dyreborg 2011, 

Lindøe & Olsen 2012); de kan innebära ett alltför snävt fokus. Risken är 

att deras implementering trycker undan nödvändiga förebyggande 

aspekter av arbetsmiljöarbetet och dessutom, medvetet eller omedvetet, 

obstruerar kommunikationskanalerna mellan arbetsgivare och anställda 

(Rasmussen 2010). 

 

Vad som däremot studerats i betydligt mindre utsträckning är arbetsmil-

jödeltagandets roll, funktion och förutsättningar i arbetsmiljöarbetets 

kunskapsprocess, alltså de faktiska processerna för anställda att uppfylla 

deltagandets syften – att bidra med sin kunskap till arbetsmiljöarbetet. 

De studier som refererats ovan har i stor utsträckning fokuserat på struk-

turella förutsättningar för deltagande, alltså om anställda har möjlighet 

att yttra sig i arbetsmiljöarbetet och vilken effekt detta har på arbetshäl-

san. De har då kunnat peka på hinder såsom dåliga partsrelationer, bris-

tande kunskaper om arbetsmiljö, manipulation av anställda och luckor i 

lagstiftning.  

 

Detta innebär att själva arbetsmiljöarbetet som kunskapsprocess reduce-

rats till en fråga om grad av inflytande per se. Men, som Walters och 

Frick lyft fram, så har arbetsmiljödeltagandet fler syften än att vara ett 

sätt för anställda att värna sina rättigheter och utöva inflytande – det ska 

också säkerställa att ”rätt” saker görs och att saker görs ”på rätt sätt”, 

alltså vara en process för att utveckla, sprida och anpassa kunskap om 

arbetsmiljön på den specifika arbetsplatsen. Den svenska processregle-

ringen av arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöar-

bete, (se vidare kapitel 2) föreskriver därför samverkan mellan arbetsgi-

vare och arbetstagare i en gemensam process för att – med hjälp av ex-

terna experter då så behövs – identifiera och åtgärda brister i arbetsmil-

jön.  

 

Hur denna gemensamma kunskapsprocess förmår integrera anställdas 

förståelse av och kunskap om arbetet med arbetsledningens verksam-

hetsstyrande praktiker har dock, som nämnts, inte studerats i någon 
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större omfattning. Dessutom har få studier fokuserat på arbetsmiljödel-

tagandets villkor och funktion i situationer med goda strukturella förut-

sättningar, såsom goda partsrelationer och väl etablerad organisation för 

deltagande. Det finns med andra ord lite kunskap om hur arbetsmiljöar-

betet, när dess strukturella och organisatoriska former uppfyller vad 

regleringen kräver, förmår – eller inte förmår – införliva anställdas kun-

skap om arbetet i en gemensam kunskapsprocess mellan arbetsgivare 

och arbetstagare för att skapa en bättre arbetsmiljö.  

 

Syfte och frågeställningar  

Avhandlingens övergripande syfte är därför att förstå förutsättningar för 

anställdas deltagande i arbetsmiljöarbetets kunskapsprocess.  Mer pre-

cist syftar avhandlingen till att undersöka och förklara betydelsen av 

anställdas processpecifika kunskap, arbetsmiljödeltagandets praktiker 

och representationens problem för hur arbetsmiljödeltagandet formas 

lokalt i ett företag med goda strukturella förutsättningar för arbetsmiljö-

deltagande. 

 

Avhandlingens första frågeområde handlar om hur den kunskap utveck-

las som anställda förväntas bidra med i arbetsmiljöarbetet. För denna 

analys används två teoretiska ansatser: Det perspektiv som Paavo 

Bergman (1995) använt för att förstå hur kunskap om och i arbetet ut-

vecklas lokalt av anställda och vilken betydelse sådan processpecifik 

kompetens har för produktionen, kombineras med Etienne Wengers 

perspektiv på praktikgemenskaper (Wenger 1998), som betonar kun-

skapens sociala aspekter och sammanhållande krafter. Dessa två ansat-

ser används genomgående i avhandlingen och ska i de två första empi-

riska kapitlen utgöra verktyg för att svara på följande frågor: 

 

 Hur ser de sociala villkoren ut för den kunskap om arbete och 

arbetsmiljö som anställda ska bidra med?  

 Hur och på vilka sätt innefattar det kollektiva meningsskapandet 

i praktikgemenskaperna också synen på risker och belastningar, 

vad som är problem och faror i arbetet? 

 Hur förhåller sig den utveckling av kompetens och förståelse av 

arbetsmiljö och arbete som sker inom anställdas praktikgemen-
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skaper till arbetsmiljöarbetets kunskapsprocess och dess prakti-

ker? 

 

Avhandlingens andra tema är själva arbetsmiljödeltagandet som praktik 

och det möte som deltagandet innebär mellan arbetsgivare och anställda. 

I analysen av detta möte tillkommer en dimension av maktrelationer 

mellan de parter som deltar. Den teoretiska ansatsen kompletteras därför 

av Sverre Lysgaards (1961/2001) resonemang om ”arbetarkollektivet” 

och dess funktion som skyddsmekanism för anställda gentemot produkt-

ionssystemet, liksom dess sammanhållande kraft. Analysen av förutsätt-

ningarna för att etablera en gränsöverskridande praktik för kunskapsut-

byte mellan anställdas praktikgemenskap och arbetsledningen ska svara 

på följande frågor: 

 

 Vilken betydelse har relationen mellan operatörernas praktikge-

menskap och arbetsgivaren för hur operatörernas praktiker för 

arbetsmiljödeltagandet formas?  

 Hur förhåller sig det direkta arbetsmiljödeltagandet till arbetar-

kollektivets sammanhållande principer? 

 Hur påverkar maktförhållanden mellan arbetsgivare och arbetar-

kollektiv incitament och möjligheter för anställda att artikulera 

sina erfarenheter och uppfattningar inom ramen för arbetsmiljö-

deltagandets praktiker?  

 Hur förhåller sig arbetsmiljödeltagande till arbetarkollektivets 

syfte att vara till skydd för den enskilde? 

 Vad innebär skillnaderna mellan praktikgemenskaper för möj-

ligheterna att upprätta en gemensam, gränsöverskridande praktik 

för att förmedla kunskap kring arbetsmiljö? 

 

Avhandlingens tredje område rör de enskilda individer som förväntas 

agera som representanter för de anställda och vad de sociala, kollektiva 

aspekterna av praktikgemenskapernas kunskap om och förhållningssätt 

till arbetets risker och till arbetsmiljödeltagandets praktiker innebär för 

dem. I synnerhet är skyddsombudens situation i fokus. Dessa har getts 

en viktig roll i det lagstadgade arbetsmiljöarbetet och har även i forsk-

ningen visat sig vara betydelsefulla för att åstadkomma god arbetsmiljö. 

Detta leder till en rad frågor som ska besvaras i avhandlingen: 
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 Vad innebär det för enskilda personer att agera som representan-

ter för de anställdas praktikgemenskap i en gemensam kun-

skapsprocess med en annan praktikgemenskap?  

 Vilka förutsättningar har skyddsombuden att representera kolle-

gorna genom arbetsmiljödeltagandets praktiker?  

 Vad innebär representationens praktiker för representanterna och 

deras ställning inom arbetarkollektivets praktikgemenskaper? 

 

Analysen har alltså fokus på hur arbetet styr de faktiska förutsättningar-

na för anställda att delta i arbetsmiljöarbetet betraktat som en kunskaps-

process på arbetsplatsen. Analysen är riktad mot hur anställda skapar 

mening kring det egna arbetet och arbetsmiljö. Likaså undersöks hur 

själva praktiken för deltagande formas av anställda i relation till arbetet 

samt i relation till arbetsgivaren. Analysen ägnas främst själva prakti-

kerna för arbetsmiljödeltagande och kunskapsutbyte och därför i liten 

eller ingen utsträckning andra aspekter, som deltagandets vara eller icke 

vara, dess effektivitet, dess utfall och eventuella nytta, rättighetsaspekter 

eller deltagandets funktion som skydd för de anställda. Detta innebär 

dock inte, att dessa frågor är ointressanta eller att de inte har bäring på 

de praktiker som studerats.  

 

Pappersbruket där den fallstudie som avhandlingen baseras på valdes, 

som nämnts, för att det på förhand bedömdes uppfylla ett flertal av de 

formella förutsättningar som enligt forskningen (Walters & Nichols, 

2007) är centrala för arbetsmiljödeltagande. Exempelvis fanns väl eta-

blerade kanaler för deltagande, i form bland annat av arbetsplatsträffar 

och rapporteringssystem som inkluderade arbetsmiljöfrågor, liksom en 

lång tradition av samverkan och skyddsombudsverksamhet. Att välja ett 

fall där de formella förutsättningarna för arbetsmiljödeltagande i sig inte 

utgör hinder har inneburit att analysen kunnat gå djupare in på andra 

principer och drivkrafter bakom anställdas deltagande, eller icke delta-

gande, i arbetsmiljöarbetet. Samtidigt är pappersindustrin en tung indu-

stri med flera påtagliga risker i arbetet, vilket kräver stora mått av före-

byggande arbete.  
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Avhandlingens disposition 

Efter denna introduktion innehåller avhandlingen en bakgrundsbeskriv-

ning av arbetsmiljöarbete och arbetsmiljödeltagande, en genomgång av 

de teoretiska utgångspunkter och metodöverväganden som ligger till 

grund för analysen samt fyra empiriska kapitel och slutligen ett diskuss-

ionskapitel. För att göra det enklare att följa textens argumentation och 

se hur delarna hänger ihop återfinns nedan en mer ingående disposition 

som också inkluderar kapitlens syften och bidrag till texten i dess hel-

het.  

 

Arbetsmiljöarbete – en bakgrund: I detta kapitel ges en bakgrund till 

arbetsmiljöarbete och arbetsmiljödeltagande genom en beskrivning av 

hur dagens system har växt fram och vilka intressen som bidragit till 

dess utformning. Sammantaget ska denna genomgång ge en bild av ar-

betsmiljödeltagandets regleringsmässiga och politiska grunder och uti-

från dessa perspektiv förklara vad arbetsmiljödeltagandet syftar till och 

vad det är tänkt att bidra med när det gäller att balansera mellan, och så 

långt möjligt förena, produktions- och arbetsmiljöintressena i arbetsli-

vet. Beskrivningen av intentionerna bakom arbetsmiljödeltagandet tjä-

nar sedan som referenspunkt i analysen av de anställdas medverkan i 

arbetsmiljöarbetet. 

 

Teoretiska perspektiv: Avhandlingens analys utgår i huvudsak från tre 

teoretiska perspektiv. En första utgångspunkt är betydelsen av lokal 

kunskap för ett kompetent utförande av arbetet. Denna lokala kunskap 

utvecklas och sprids mellan kollegor, vilket Paavo Bergmans visat i sina 

analyser av processpecifik kompetens i moderna lagarbeten. Ett andra 

perspektiv anger att kunskap i arbetet utvecklas i sociala sammanhang 

som innefattar ett vidare meningsskapande som också rör identitet och 

tillhörighet. Etienne Wenger och dennes begrepp ”praktikgemenskaper” 

(communities of practice) används som verktyg för att analysera dessa 

sociala processer för kunskapsutveckling och meningsskapande. En 

tredje komponent i avhandlingens analys utgår från Sverre Lysgaards 

teori om hur ett ”arbetarkollektiv” etableras som skydd för anställda mot 

produktionsapparatens ”potentiellt omättliga krav”. Lysgaards modell 

kompletterar de övriga genom att belysa konsekvenserna av maktförhål-

landena mellan anställda å ena sidan och arbetsgivaren och produktions-

systemet (”det tekniska/ekonomiska systemet”) å den andra.  
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Sammantaget ger dessa teoretiska modeller redskap för att analysera hur 

sammanlänkningarna mellan lokal kompetens, meningsskapande och 

tillhörighet ger förutsättningar för de anställda att forma sina erfarenhet-

er och uppfattningar om arbetet. Om och hur de sedan artikulerar dessa 

genom deltagande i arbetsmiljöarbetets kunskapsprocess kan även ana-

lyseras med hjälp av dessa teoretiska perspektiv.  

 

Metod och material: Kapitlet börjar med att motivera varför en fallstu-

die kan besvara avhandlingens frågor. Därefter beskrivs bakomliggande 

argument för valet av pappersbruket som belysande fallstudie. De 

främsta argumenten är att en stor del av de strukturella förutsättningar 

som forskningen visat vara viktiga för deltagande är uppfyllda på denna 

arbetsplats. Därefter beskrivs mitt tillvägagångssätt för genomförande 

och analys av de intervjuer som utgör avhandlingens huvudsakliga em-

piriska underlag. 

 

Att arbeta på pappersbruk: I detta första empiriska kapitel ges en 

bakgrundsbeskrivning av pappersindustrin och av tillverkningsproces-

sen. Därefter diskuteras operatörsarbetets förutsättningar och villkor. En 

huvudpoäng i kapitlet är att operatörerna utvecklar en kompetens som är 

specifik för just den process där de arbetar och att denna kompetens är 

av stor betydelse för att hålla produktionen störningsfri. En viktig aspekt 

av denna kompetens är att den i stor utsträckning är kollektiv till sin 

karaktär och bygger på operatörernas vilja och förmåga att sprida och 

fortsätta utveckla kunskap. I kapitlet argumenteras också för att operatö-

rerna genom sin kollektiva kompetens erhåller vissa friheter i arbetet. 

Kapitlet ska visa hur viktig kunskap om arbetet – inklusive arbetsmiljön 

– tillhör operatörerna och därmed ligger utanför arbetsgivarens kontroll. 

Detta visar på vikten av att anställda ska delta i arbetsmiljöarbetet med 

sin kunskap för att identifiera risker och belastningar i arbetet, liksom 

för att implementera åtgärder så att de fungerar i arbetet.  

 

Att hantera risker som en del av arbetet: Här beskrivs hur operatö-

rernas kompetens också innefattar arbetstekniker för att hantera de ris-

ker som uppkommer i det vardagliga arbetet, liksom premisserna för att 

dessa sprids mellan operatörerna. Kapitlet beskriver ett ömsesidigt an-

svar mellan operatörerna för att skydda varandra och bidra till att ut-

veckla sprida kunskap om risker i arbetet. Men risktagande är också ett 
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sätt för operatörerna att utnyttja sitt kunnande för att lösa problematiska 

situationer som uppstår i produktionen och genom detta ansvarstagande 

samtidigt påvisa praktikgemenskapens värde som kollektiv. Kapitlet ska 

alltså visa hur operatörerna skapar förståelse kring arbetets risker och 

utvecklar praktiker för att hantera dessa, inom praktikgemenskapernas 

och arbetarkollektivets meningssystem.  

 

Det direkta arbetsmiljödeltagandets former och villkor: I detta kapi-

tel beskrivs ett antal formaliserade kanaler för deltagande samt hur ope-

ratörerna förhåller sig till dessa. Analysen visar hur och varför flera om-

råden som operatörerna identifierat som riskfyllda inte förs fram genom 

arbetsmiljödeltagande. Arbetsmiljöarbetet beskrivs som en gränspraktik 

som innebär ett möte mellan operatörernas praktikgemenskaper och 

arbetsgivarens verksamhetsstyrande praktiker. Kapitlet ska visa hur 

vissa former av deltagande uppfattas som mer tillgängliga för operatö-

rerna samt hur vissa aspekter av arbetsmiljö uppfattas som enklare att ha 

åsikter och få gehör kring. I analysen framträder därmed gränser för 

anställdas deltagande, både vad gäller former för deltagandepraktik och 

för vilka ämnen som tas upp.  

 

Det representativa deltagandets utmaningar: Det sista empiriska 

kapitlet diskuterar hur arbetarkollektivet och praktikgemenskapernas 

kunskaper kan representeras av enskilda individer i möten med arbets-

givaren. I första hand diskuteras skyddsombudens viktiga roll i arbets-

miljöarbetet och hur dessa agerar som förmedlare och förhandlare av 

operatörernas processpecifika kunskap i arbetsmiljödetagandets gräns-

praktik. Kapitlet ska visa betydelsen och konsekvenserna av att de orga-

nisatoriska strukturerna liksom operatörernas praktiker för representat-

ion är svaga, vilket gör det svårt för representanter att både samla och 

sprida kunskap med de som är representerade. Dessutom ska kapitlet 

genom att belysa representantens utsatta situation, tydliggöra skillna-

derna mellan arbetets praktiker och meningssystem och de praktiker och 

kompetenser som arbetsmiljödeltagandet – i den form som studerats här 

– förutsätter.  

 

Det komplexa deltagandet. I ett avslutande kapitel diskuteras implika-

tionerna av vad analysen visat. Resultaten diskuteras i första hand uti-

från vad de betyder för arbetsmiljödeltagandet och för dess traditionella 

organisation. Resultaten diskuteras också utifrån vad de säger om de 
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teoretiska ansatser och verktyg som använts. Kapitlet avslutas med ett 

antal förslag på områden för vidare forskning. 
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2. Arbetsmiljöarbete – en bakgrund 
 

 

 

Syftet med denna översiktliga genomgång är att förklara argumenten 

och logiken bakom den ”processreglering” av arbetsmiljöarbetet (se 

vidare nedan) som föreskriver att arbetsgivare och arbetstagare ska 

samverka om arbetsmiljön. De former för anställdas arbetsmiljödelta-

gande som studeras i de empiriska kapitlen har med andra ord sin upp-

rinnelse i lag och föreskrift och är inte en konstruktion som enbart for-

mats på det studerade pappersbruket. Därmed är den praktik för delta-

gande som analyseras i avhandlingen inte en ”frivillig” organisering av 

interna angelägenheter på det enskilda företaget. Detta har betydelse för 

vilka förväntningar som olika aktörer – arbetsgivare, anställda, skydds-

ombud, fackföreningar och myndigheter – kan ställa på arbetsmiljödel-

tagandet och dess utfall.  

 

Detta bakgrundskapitel ska också beskriva hur bestämmelserna kring 

arbetsmiljöarbete växt fram genom förhandlingar mellan staten, arbets-

givare och arbetstagare. Konstruktionen av processreglering och ar-

betsmiljödeltagande har därmed påverkats av – och påverkar – maktre-

lationerna mellan dessa tre parter. Beskrivningen är avsedd att teckna en 

bakgrund till vad aktörernas relationer och inbördes maktförhållanden 

betyder för arbetsmiljödeltagandets praktik.  

 

Kapitlet ger också en bakgrund till skyddsombudens särskilda roll i  

arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudens funktioner och uppdrag har sett 

lite olika ut genom historien, vilket har (haft) betydelse för deras roll 

som representanter för de anställda gentemot arbetsgivaren i arbets-

miljöfrågor. I avhandlingens empiriska kapitel (8) kommer den repre-

sentativa rollen och relationen mellan representanten och de represente-

rade att diskuteras mer ingående, men skyddsombuden berörs också 

kortfattat i de tre första empiriska kapitlen.  
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Systemets framväxt och parternas roll 

Regleringen av arbetsmiljön har lång tradition som börjar under 1800-

talet, då ett ökat antal olyckor inom industrin gav upphov till olika for-

mer av rättsligt skydd för anställda mot att utsättas för alltför stora risker 

i arbetet. År 1889 antog Sveriges riksdag en lag, benämnd ”Yrkes-

farelagen” i syfte att förebygga arbetsolyckor, främst inom industriar-

bete. Lagen accepterades från arbetsgivarsidan, bland annat för att den 

skulle motverka det jäsande missnöje som spreds bland arbetarna som 

reaktion på riskfyllda arbetsförhållanden samt för att genomförandet i 

stort sett var frivilligt (Steinberg 2004, Larsson 2000). En viktig del av 

statens strategi om maximal frivillighet i genomförande av lagens krav 

var att främja en lokal arbetsplatsdialog mellan arbetsgivare och an-

ställda om lämpliga skyddsåtgärder (Frick 2011a; 2013). En reviderad 

lag om arbetarskydd från 1912, inrättade därför bl.a. Skyddsombudsin-

stitutet, dvs. anställdas rätt att utse ombud med särskilda uppgifter och 

rättigheter i skyddsarbetet (sedermera arbetsmiljöarbetet). Skyddsom-

buden gavs också rätt till information från och kontakt med den statliga 

Yrkesinspektionen och att vid inspektion komma med synpunkter på 

säkerheten i arbetet. Arbetsgivarna motsatte sig inte detta då det ansågs 

att anställda bäst kände till arbetet och att medverkan från skyddsombu-

den därmed kunde motverka att Yrkesinspektionen ställde krav på ar-

betsplatsen som skulle vara opraktiska ur arbetssynpunkt (Steinberg 

2004). Lagen från 1912 utvidgades till att gälla också icke-industriellt 

arbete och ställde krav på anställda att iaktta tillbörlig försiktighet, inte 

avlägsna skyddsutrustning samt medverka till att förebygga ohälsa och 

olyckor i arbetet.  

 

Skyddsombudsinstitutet är en del av att arbetsmarknadens parter under 

olika former samverkar kring arbetarskydd, där både arbetsgivarsidan 

och arbetstagarna sett nödvändigheten av preventivt arbete för att 

minska olycksrisker. Som nämnts har den statliga politiken understött 

denna samverkan för att främja frivilliga förbättringar av arbetarskyddet 

(nu arbetsmiljön) vilka var anpassade till varje arbetsplats behov och 

förutsättningar. Behov av arbetsfred med en allt starkare fackförenings-

rörelse och av att minska kostnader för personalomsättning och upplär-

ning bidrog till att arbetsgivare under mellankrigstiden alltmer upp-

märksammade behovet av arbetarskydd mot den ökade industria-

liseringens alltfler olyckor (Johansson 1989). Kunskap och idéer hämta-
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des delvis från ”The Safety Movement” i USA i syfte att bekämpa 

olyckor, minska störningar i produktionen och förbättra moralen på ar-

betsplatserna (Sund 1994). Andra syften var fortsatt att minska inter-

ventionen från statliga myndigheter, inspektion och styrande regelverk. 

Samtidigt ledde det ökade intresset för skyddsarbete till bättre kunskap 

liksom till kanaler att sprida kunskap genom.  

 

Att det rådde en ökande samsyn mellan parterna kring arbetarskydd 

resulterade i att det första specifika avtalet som år 1942 tecknades efter 

1938 års Saltsjöbadsavtal rörde just detta område (Sund 1994). I Arbe-

tarskyddsavtalet gick dock LO (Landsorganisationen i Sverige) med på 

SAFs (Svenska Arbetsgivareföreningens) syn på att olyckor mer be-

rodde på risktagande hos arbetarna än på risker i arbetet. Avtalet bidrog 

därför till att lägga större ansvar på enskilda anställda att agera ”säkert”, 

dvs. en strategi att mindre anpassa tekniken till människan än tvärt om 

(Frick 1994).  

 

Även om prevention betonas alltmer sedan dess, förblir huvudregeln för 

arbetsmiljöområdet partssamverkan, vilket konkretiserats i bland annat 

kollektivavtal samt en rad olika samarbetsorgan. Dock fortsatte höga 

olycks- och senare även höga sjukskrivningstal att vara en samhällelig 

belastning med kostnader för sjukvård, ersättningar och rehabilitering. 

Samtidigt med betoningen på partssamarbete och frivillighet har staten 

därför, särskilt från 70-talets arbetsmiljöreformer, blivit en allt viktigare 

aktör som ställer ökade krav på arbetsgivare och utövar en mer om-

fattande tillsyn (genom Arbetsmiljöinspektionen – tidigare Yrkesin-

spektionen). Staten också bidrar också med framtagande av kunskap och 

råd i arbetsmiljöfrågor för att stödja det frivilliga förbättrandet. Denna 

tidiga och fortfarande dominerande samverkanssyn har inte hindrat att 

arbetsmiljön också setts som en fråga om makt, intresse och konflikt, 

Detta betonades bl. a. i 70-talets arbetsmiljödebatt, vilket alltså föran-

ledde ökad statlig reglering och tillsyn för att värna anställdas hälsa i 

arbetet, men ändå med lokal samverkan för frivilligt förbättrande som 

statens huvudstrategi för att främja detta mål (Frick 2002, 2011a).  

 

Som en viktig del av 1970-talets breda arbetslivsreformer trädde en ny 

arbetsmiljölag i kraft 1978, vilken också omfattar organisatoriska risker 

och psykosocial arbetshälsa. Lagen var även tydligare när det gällde 

arbetsgivarens ansvar och preventiva arbete för att förebygga ohälsa. De 
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anställdas rätt till deltagande hade då redan utvidgats med en ändring 

1974 av den gamla Arbetarskyddslagen. Den struktur för olika aktörers 

del i arbetsmiljöarbetet som lagen föreskrev är i stort fortfarande intakt 

(Frick 2002). Vid dess införande 1978 ansågs fortfarande samarbetet 

mellan parterna vara centralt. Statlig intervention skulle vägleda det 

lokala arbetsmiljöarbetet med minimikrav och endast ingripa direkt om 

dessa minimikrav på arbetsmiljön inte uppfylldes. Den statliga strategin 

blev därigenom den av både en materiell reglering (av förhållandena i 

arbetsmiljön) och en processreglering (av hur dessa förhållanden hante-

rades) i syfte att stärka fungerande partsrelationer på arbetsplatserna. 

Därtill har staten stött samverkan och det frivilliga förbättrandet genom 

en "upplysningsstrategi" med stora subventioner till produktion och 

spridning av kunskap om risker och praktiska åtgärder mot dessa. I linje 

med 1970-talets debatt om arbetstagarinflytande stärktes också denna 

del genom ökade krav på arbetstagarrepresentation, genom att skydds-

ombud skulle ingå i företagens skyddskommittéer. Skyddsombuden fick 

också starkare rättigheter, med utökad insyn, större rätt att avsätta tid för 

uppdraget, samt rätt att hänvända sig till Yrkesinspektionen (nu Ar-

betsmiljöverket) om arbetsgivaren inte svarade på formella krav på åt-

gärder, samt i yttersta fall en stopprätt för akut farliga arbeten (Steinberg 

2004, Frick 1994, 2002).  

 

Arbetsmiljösamverkan inom organisationerna betecknades ofta som 

"företagens skyddsorganisation", även om detta begrepp fördunklade 

arbetsgivarnas fullständiga skyddsansvar. Även om "skydds-

organisationen" blev mer aktiv efter 1970-talets reformer kom den dock 

fortfarande att i mycket stå vid sidan av den ordinarie verksamheten och 

ägna mer arbete åt att utreda olyckor och lösa praktiska problem än att 

förebygga dem. En orsak var att arbetsgivarna och företagens chefer – 

trots reformerna – förblev alltför passiva i arbetsmiljöarbetet. Skydds-

organisationen fick, på grund av bristande integration med övrig styr-

ning av verksamheten, status av en ”sidovagn” som ålades att sköta ar-

betsmiljö- och arbetshälsofrågorna, men som hade begränsat inflytande 

över de övergripande produktionsrelaterade beslut som var avgörande 

för riskerna i arbetet. Övriga – såväl chefer som anställda – behövde 

därmed inte uppvisa något nämnvärt engagemang i dessa frågor, vilket 

medförde att skyddsorganisationen inte effektivt kunde utöva inflytande 

på utformningen av arbetsplatsen eller på arbetets utförande (Frick 

1994).  
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Processreglering 

Bristerna i genomförandet av den nya Arbetsmiljölagen visade sig allt-

mer i slutet av 80-talet när det åter rådde arbetskraftsbrist, samtidigt som 

alltfler arbetsskador (särskilt belastningsergonomiska) anmäldes och 

kostnaderna för sjukskrivningar var höga. Utifrån erfarenheter av     

arbetsmiljöarbetets brister, ISO 9000s nya tankar om och standard för 

ledning av produktkvalitet samt den så kallade internkontrollen av 

skyddsarbetet i den norska oljeindustrin, förordade den s.k. Arbets-

miljökommissionen (SOU 1990:49) en mer effektiv prevention genom 

nya och tydligare krav på att arbetsmiljöarbetet skulle utgöra en integre-

rad del av arbetets planering och ledning (Frick 2002). Ambitionen med 

sådan integrering var att motverka hanteringen av arbetsmiljö som en 

sidovagn. Den skulle i stället integreras som en del av styrningen av 

produktionen. Ett argument för inriktningen på utökad processreglering, 

i stället för utökad tillsyn, var insikten om svårigheterna att på nationell 

basis reglera arbetsmiljön i detalj. Eftersom arbetsmiljö och produk-

tionssätt kan se så olika ut, även för företag inom samma bransch, ex-

empelvis beroende på olika tekniska förutsättningar, skulle en allomfat-

tande detaljreglering bli i det närmaste oöverblickbar och svår att till-

lämpa. Inte minst var kraven på arbetsorganisationen och den övriga 

psykosociala arbetsmiljön ogörliga att precisera, samtidigt som dessa 

sågs som centrala faktorer bakom bl.a. de ökande belastningsskadorna. 

De lokala parterna ansågs ha bättre kännedom om arbetsplatsens organi-

satoriska arbetsmiljöproblem och förutsättningarna för att lösa dessa, 

och endast ansågs kunna se till att tekniska risker verkligen upptäcks 

och förebyggs eller åtgärdas.  

 

Den svenska processregleringen med en så kallad internkontroll innebar 

också en anpassning till EU:s samtidigt utvecklade ramdirektiv för ar-

betsmiljön som bland annat syftade till att minska risken för illojal kon-

kurrens baserad på dålig arbetsmiljö. Enligt Internkontrollen ska arbets-

givaren bl.a. organisera en återkommande översyn och riskbedömning 

av arbetsmiljön. Upptäckta risker ska åtgärdas direkt eller föras in i pre-

ciserade handlingsplaner. Tillräcklig utbildning, resurser, befogenheter 

och tid ska ges till chefer med delegerade arbetsmiljöuppgifter. I allt 

detta arbete ska de anställda och deras skyddsombud vara delaktiga. År 

2001 ersattes föreskriften om internkontroll med en endast lätt föränd-
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rad föreskrift om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM, AFS 2001:1, 

ändrad i 2003:4 och 2008:15).  

 

Arbetsmiljöarbete ska, i likhet med annan kvalitetsstyrning, ses som en 

ständigt pågående process där man s.a.s. aldrig ”blir färdig”, utan stän-

digt ska arbeta för att förbättra arbetsmiljön genom att identifiera, före-

bygga och åtgärda brister. Detta betonas bl.a. genom att SAM (liksom 

Internkontroll) ställer krav på återkommande granskning av hur arbets-

miljöarbetet fungerar. Det gäller alltså inte enbart när man genomför 

skyddsronder och andra rutiner utan innebär också en granskning av om 

riskerna faktiskt minskar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska även 

grundas på tillräcklig kunskap, om arbetsmiljö i sig, om hälsorisker i 

arbetet, samt om lagstiftning för att veta vilka krav som ställs, samt gi-

vetvis om den egna produktionen, dess egenskaper och dess påverkan 

på de anställdas hälsa. Arbetsgivaren ska i det systematiska arbetsmiljö-

arbetet också upprätta rutiner för att hantera ett flertal olika aspekter av 

detta arbete; det handlar om att göra återkommande riskbedömningar – 

inklusive vid förändringar som kan påverka arbetsmiljön – besiktiga, 

kontrollera och underhålla utrustning, lokaler och arbetsredskap, föra 

dokumentation, utse ansvariga, introducera nyanställda, skapa rutiner 

för rehabilitering och bevaka arbetsmiljöaspekterna vid inköp av ny 

utrustning. Genom att processkraven ska utföras inom ramen för den 

övriga styrningen av verksamheten, bygger dess genomförande i prakti-

ken mer på frivillighet än på att åtlyda och genomföra föreskrifternas 

krav på arbetsmiljön. Detta betraktas som nödvändigt då stora variation-

er i förutsättningar och problem mellan olika arbetsplatser gör det omöj-

ligt att, annat än punktvis, – detaljstyra eller kontrollera arbetsmiljön 

från centralt håll. Arbetsmiljöinspektionen genomför tillsyn på endast 

en liten del av alla arbetsplatser och även om chefer har ett personligt 

ansvar enligt brottsbalken om deras handlande kan vålla ohälsa eller 

fara, utdelas få och milda straff (Frick et al. 2004). Det frivilliga enga-

gemanget från arbetsgivaren är alltså en bärande princip. Arbetsmiljö-

verkets inspektionsmeddelanden är inte bindande, men har visat sig bli 

åtföljda av den stora majoriteten arbetsgivare, enligt principen om frivil-

lighet. Endast en mycket liten andel av dessa inspektionsmeddelanden 

måste föras vidare till formella rättsliga åtgärder som förelägganden, 

förbud och viten (Frick 2011b). 
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Föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete är krävande och innebär 

långtgående reglering av hur verksamheten styrs. Enligt olika enkät-

studier samt bedömningar från Arbetsmiljöverket har endast en mindre 

del av arbetsgivarna infört SAM och även bland dessa kan genomföran-

det av föreskriftens alla krav brista (Frick & Johanson 2013, Frick 

2011a och b, Frick et al. 2004). Förutom organisatoriska svårigheter i 

genomförandet kan det systematiska arbetsmiljöarbetet hämmas av eko-

nomiska hänsyn. Trots mycket propaganda om att "arbetsmiljö lönar 

sig" och många fallstudier med exempel på detta är det mycket lättare 

för ansvariga chefer att se dess kostnader. Åtgärder för att förbättra ar-

betsmiljön kan innebära att produktionstakten blir lägre, att utförandet 

av arbetet inte kan ske lika effektivt vid användande av skyddsutrust-

ning eller dylikt. Arbetsmiljöåtgärder kan också innebära stora investe-

ringar, vars nytta inte alltid är uppenbar och också är svåra att mäta. De 

cost-benefit-analyser som ibland genomförs relaterar ofta kostnader för 

prevention till förändringar i sjukfrånvaro. Det innebär att man bara 

mäter när anställda inte kan arbeta p.g.a. arbetsohälsa, inte när brister i 

arbetsmiljön på olika sätt minskar produktivitet, kvalitet eller liknande 

(Frick & Johanson 2013). Samtidigt kan ett väl etablerat arbetsmiljöar-

bete ha effekter på ökad säkerhet i produktionen, liksom dålig ergonomi 

kan ge lägre produktion. Konflikterna om kostnaderna rör inte bara in-

vesteringar utan också styrresurser för hanteringen av arbetsmiljö. Ett 

noggrant systematiskt arbetsmiljöarbete innebär – i likhet med annan 

komplicerad verksamhetsstyrning – en kostnad i åtgång av främst che-

fernas tid för hantering, tid för att skaffa kompetens, tid för att samverka 

osv, samtidigt som chefstid alltid är en knapp resurs i verksamheterna.  

 

Skyddsombuden 

Inom arbetsmiljösystemet avses deltagandet och inte minst via skydds-

ombud att, som nämnts, vara ett centralt stöd för att det lokala och 

främst frivilliga arbetsmiljöarbetet faktiskt skall främja en god arbets-

miljö. I avhandlingen analyseras därför både så kallat direkt deltagande, 

som omfattar alla anställda, och representativt deltagande, där i första 

hand skyddsombuden representerar sina kollegor i kontakterna med 

arbetsgivaren.  
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Skyddsombudsinstitutet från 1912 är både det första i världen och det 

första svenska exemplet på arbetsplatsdemokrati, om än i blygsamt for-

mat, med stöd i lag (Steinberg 2004). I svenskt arbetsliv där fack-

föreningarna sedan mycket länge är viktiga aktörer spelar det represen-

tativa deltagandet en stor roll. Forskningen har även visat att de anställ-

das direkta deltagande – om än önskat av alla parter – inte ensamt är 

tillräckligt för att ge dem en effektiv påverkan på arbetsmiljön. För detta 

krävs även särskilda ombud med starka rättigheter och med stöd av ak-

tiva fack (Walters & Frick 2000,Walters & Nichols 2007, samt i Sverige 

Frick 2013).  

 

Anställda representeras i arbetsmiljöfrågor alltså av skyddsombud, vilka 

också har särskilda lagstadgade rättigheter för att kunna uppfylla sitt 

uppdrag. Skyddsombud ska utses på arbetsplatser med minst fem an-

ställda. De utses av lokala fackliga organisationer eller direkt av arbets-

tagarna i de fall inga fackliga organisationer är etablerade på arbetsplat-

sen, dvs. då det saknas avtal. Den senare formen av skyddsombud är 

dock sällsynta då ombud sällan väljs där det helt saknas facklig repre-

sentation. 

 

Skyddsombuden är entydigt fackliga representanter för alla anställda 

inom sitt skyddsområde (även oorganiserade) men de utövar denna 

uppgift genom en i praktiken sammansatt funktion med flera delroller, 

som partsrepresentant och som ”sakkunnig i arbetsmiljöfrågor” (det vill 

säga ofta den kunnigaste på arbetsplatsen). Samtidigt har endast ett fåtal 

huvudskyddsombud uppdraget på heltid. De allra flesta ombud är därför 

under merparten av sin arbetstid en arbetskamrat bland alla anställda 

(Frick 1994,  jmf Frick 1996 om motsvarande roll för regionala skydds-

ombud). Som representant för anställda kollegor har skyddsombuden 

efterhand fått allt fler särskilda lagstadgade rättigheter för att kunna ge-

nomföra ombudsuppdraget, vilka alltså särskilt förstärktes genom 

lagändringen 1974.  

 

Skyddsombuden har dock inte alltid haft en renodlad roll som arbetsta-

garrepresentant. Arbetsgivarsidan har länge inte velat se skyddsombu-

den som (också) motpart i skyddsfrågor. Efter Arbetarskyddsavtalet 

1942 gavs ombuden mycket i uppgift att vinna de övriga anställdas 

medverkan och engagemang i skyddsarbetet samt verka för större för-

siktighet i arbetet (Steinberg 2004, Frick 1996).  Under 40- och 50-talen 
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betonade parternas standardavtal för skyddsombud ombudets roll att 

"vinna de anställdas medverkan i skyddsarbetet", vilket i mycket be-

tydde att få kamraterna att åtlyda olika skyddsinstruktioner. Ombuden 

var i detta i praktiken företrädare för arbetsgivaren, samtidigt som de 

vid behov skulle föra kamraternas talan gentemot samma arbetsgivare. 

Från 70-talet och framåt tonades dock denna övervakande aspekt ned i 

arbetsmiljöavtalen. I och med lagändringen 1991 och införandet av  

internkontroll/SAM har denna uppgift strukits för skyddsombuden i 

arbetsmiljöregleringen och det har tydliggjorts att det är arbetsgivarens 

arbetsledning som skall instruera och övervaka hur de anställda följer 

arbetsmiljöreglerna.  

 

Ytterligare roller för skyddsombuden har varit som informell men viktig 

”statens folkhälsorepresentant” (Steinberg 2004) genom att sprida sak-

kunskap till både anställda och arbetsgivare, samt – sedan införandet av 

internkontroll 1991/93 (nu SAM) – som övervakare av att arbetsgivaren 

sköter arbetsmiljöarbetet. Av ombuden förväntas god kunskap såväl om 

arbete, arbetsmiljö, lokala arbetsmiljöförhållanden, och arbetsgivarens 

arbetsmiljöverksamhet som om lagar och regler, liksom ett engagemang 

för att sprida dessa kunskaper. Som stöd till ombuden i detta – och till 

hela arbetslivets frivilliga förbättrande av arbetsmiljön – har staten, sär-

skilt sedan 70-talet, bekostat en omfattande upplysningsstrategi med 

mycket forskning och utveckling, utbildning och information om ar-

betsmiljön, inklusive genom företagshälsovård. Företagshälsovården är 

numera avreglerad och verkar i mindre utsträckning preventivt (SOU 

2011: 63) samtidigt som statens medel för att ta fram och sprida kun-

skap har minskat. Om än i mindre omfattning än tidigare förblir upplys-

ningsstrategin en viktig del av det svenska arbetsmiljösystemet, inte 

minst som stöd för skyddsombuden och deras verksamhet (Frick 2013). 

 

Skyddsombuden har bl.a. rättighet till information från arbetsgivaren 

om allt som kan påverka arbetsmiljön, också om arbetsgivarens egen 

planering och ledning. Dessutom har skyddsombuden rätt att via arbets-

givaren få allmän kunskap om arbetsmiljön
1
. De har rätt att ta tid för att 

genomföra sitt uppdrag (för vilket facket har tolkningsföreträde i de fall 

                                                 
1 Frick (2013) menar dock att detta ofta brister, i synnerhet när det gäller rätten att få 

allmän arbetsmiljökunskap från arbetsgivaren.  
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arbetsgivaren skulle anse att ombudet använder för mycket tid), rätt att 

få bekostad utbildning samt rätt till skydd mot trakasserier från arbets-

givare och anställda samt rätt att medverka i alla kontakter med Ar-

betsmiljöverket (AML; 6 kap.). Vid brister i arbetsmiljön kan skydds-

ombuden påtala detta genom den s.k. hänvändelseordningen,
2
 där ar-

betsgivaren har skyldighet att ge en snabb respons. Om svar dröjer eller 

ombudet anser svaret eller vidtagna åtgärder vara otillräckliga kan 

skyddsombudet formellt kalla på Arbetsmiljöverket som har skyldighet 

att skyndsamt inspektera och avgöra frågan. Om ett skyddsombud upp-

täcker akuta brister i arbetsmiljön som allvarligt hotar anställdas hälsa 

och ombudet inte anser sig kunna direkt få rättelse genom arbetsled-

ningen, kan ombudet (fr.o.m. 1974) stoppa det berörda arbetet i avvak-

tan på åtgärder eller på att Arbetsmiljöverket avgör ärendet. Skyddsom-

buden har också rätt att utreda klagomål som anställda reser. Stödjande 

strukturer, som väl fungerande, aktiva fackföreningar, verkar gynnsamt 

på skyddsombudens möjligheter att agera, genom att de främjar ombu-

dens möjligheter att i praktiken använda dessa sina mycket omfattande 

rättigheter att verka mot risker i arbetet (Walters & Frick 2000, Walters 

& Nichols 2007, Frick 2013). Fackföreningarna kan exempelvis erbjuda 

utbildning, information, kanaler för kommunikation med både anställda 

och ledning, eller utgöra arrangör av möten och har även en central 

funktion som stöd för skyddsombuden vid eventuella oenigheter med 

arbetsgivaren. 

 

 

***** 

 

För avhandlingens frågeställningar är huvudpoängen i denna samman-

ställning att arbetsmiljöarbetet i företagen till stor del styrs genom en 

processreglering som föreskriver anställda och arbetsgivare att gemen-

samt utbyta kunskap om risker och åtgärder i arbetsmiljön. Lagen regle-

rar alltså att denna kunskapsprocess ska äga rum lokalt ute på företagen, 

där såväl arbetsgivare som anställda – och i synnerhet deras skyddsom-

                                                 
2
 Kortfattat kan sägas att hänvändelseordningen reglerar hur skyddsombudet ska gå till 

väga för att framföra sina krav samt vilka skyldigheter arbetsgivaren har när det 

gäller att svara skyddsombuden, samt de rättigheter skyddsombudet har att tillkalla 

Arbetsmiljöinspektionen i de fall arbetsgivaren inte möter de krav som ställts. 



 

41 

 

bud – har en rad rättigheter och skyldigheter i denna process. Det finns 

därför stor anledning att närmare studera förutsättningarna för att en 

sådan kunskapsprocess ska äga rum och för att den i så stor utsträckning 

som möjligt ska innefatta alla relevanta aspekter av arbetet som kan 

påverka anställdas hälsa negativt.  

 

Jag ska i denna avhandling närma mig dessa frågor utifrån ett antal teo-

retiska perspektiv som tillsammans ska användas för att klargöra hur 

anställdas uppfattningar, erfarenheter och synpunkter på arbetsmiljön 

förmår – och inte förmår – att bli en del av arbetsmiljöarbetets gemen-

samma kunskapsprocess. Dessa perspektiv beskrivs i följande kapitel.  

 

 



42 

 

  



 

43 

 

3. Teoretiska perspektiv 
 

 

 

Denna avhandling syftar till att undersöka förutsättningar för anställdas 

deltagande i arbetsmiljöarbetets kunskapsprocess och att ge en förkla-

ring till varför goda formella strukturer för arbetsmiljödeltagande inte 

utgör tillräckliga förutsättningar för ett kunskapsutbyte mellan anställda 

och arbetsgivare. En utgångspunkt har varit Silvia Gherardis resone-

mang kring att det inte går att särskilja vad hon kallar ”safety practice” 

från ”work practice” inom industrin, dvs. att deltagande kring säkerhet 

är djupt infogat i och beroende av vardagens arbete och relationer (Ghe-

rardi 1998, 2000). För att mer i detalj kunna förstå hur detta sker i det 

undersökta pappersbruket har jag använt tre teoretiska perspektiv på 

relationerna mellan kunskap, praktik och sociala sammanhang i arbete, 

nämligen: 

 

 Paavo Bergmans (1995) modell för lagarbete och utveckling av 

lokal kunskap, samt vilken betydelse sådan processpecifik kom-

petens har för produktionen. 

 Etienne Wengers (1998) begrepp ”praktikgemenskap” som 

kopplar samman kunskap med praktiker, meningssystem, ge-

menskap och identitet.  

 Sverre Lysgaards (1961/2001) systemteori om arbetarkollektivet 

och dess relation till det ”tekniska/ekonomiska systemet”. 

 

I avhandlingen undersöks alltså i vilken utsträckning och på vilka sätt 

som den lokala, processpecifika kompetensen också inkluderar en för-

ståelse av arbetets förutsättningar, risker och belastningar. För denna 

analys av hur anställda, genom kollektiva, sociala processer, utvecklar 

kunskap om arbete och arbetsmiljö används Bergmans modell tillsam-

mans med Wengers begrepp praktikgemenskap. Arbetsmiljödeltagandet 

innebär ett möte mellan (minst) två grupper – arbetsgivare och arbets-

tagare – som går in i arbetsmiljöarbetets gemensamma kunskapsprocess 

med stora skillnader i makt och resurser. För att analysera betydelsen av 

dessa maktförhållanden för arbetsmiljödeltagandet kompletteras Weng-

ers och Bergmans ansatser med Lysgaards teori om hur maktförhållan-

den formar anställda som kollektiv.  
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Denna sammanställning av, delvis överlappande, teoretiska ansatser 

spänner med andra ord över tre områden: kunskap, praktiker och 

(makt)-relationer. Intentionen med detta kapitel är att reda ut begreppen 

i tur och ordning, liksom att visa hur de använts för avhandlingens syf-

ten. 

 

Skiftlag och samarbete – arbetets kollektiva aspekter 

Paavo Bergman beskriver i sin avhandling Moderna Lagarbeten (1995) 

hur operatörsarbetet inom processindustrin i stor utsträckning är organi-

serat som ett lagarbete, där de individuella prestationerna i hög grad 

sker i samarbete med kollegorna på skiftlaget. Det är på skiftlagen, i 

samarbete och samvaro med kollegorna, som arbetspraktiker formas och 

som arbetet, dess innehåll och förutsättningar ges mening. Lokal kom-

petens och de praktiker som utvecklas i operatörsarbetet utgör därmed 

inte enbart en individuell process, där en enskild anställd utvecklar sin 

egna, privata förståelse av arbetets innehåll och förutsättningar och sitt 

eget sätt att arbeta, utan en process som betingas av samarbeten och av 

produktionsanläggningens tekniska förutsättningar. Samarbeten fyller 

med andra ord en central funktion för produktionen inom processindu-

strin för att hantera det komplexa flödet i produktionsprocesserna.  

 

Samarbetet inom arbetslagen har både tekniska och sociala bestämning-

ar. Ensam kan en operatör inte ”sätta fabriken i rörelse” (Bergman 

1995:279) eftersom tekniken kräver samordning av flera arbetsinsatser 

samtidigt. Under drift uppstår också ofta situationer, där en ensam ope-

ratör inte kan hantera situationen på egen hand utan behöver hjälp av 

kollegor för att saker inte ska gå ur händerna. Detta gäller exempelvis 

vid störningar i driften, då det ställs höga krav på att alla ställer upp och 

arbetar samspelt (Bergman 1995, Gustavsson 2000, Döös & Backström 

2003). Som operatör räcker det alltså inte med att ha kontroll över de 

egna arbetsuppgifterna, man måste också hålla ett halvt öga på kollegor 

och på närliggande processled för att snabbt kunna varna, informera 

eller komma till undsättning. Det gäller att själv veta vad som händer 

och också kunna avgöra vad kollegan vet – eller inte vet – om ett pro-

cessförlopp, för att kunna samordna sina arbetsinsatser.  

 



 

45 

 

Genom att dela erfarenheter och kunnande skapas en ”gemensam fond 

av kunskap” (Bergman 1995:295) eller med andra ord, en handlings-

relevant ”operativ bild” (Bergman 1995:300) som bygger på gemensam 

förståelse av processen och arbetspraktiken, på etablerande av en ge-

mensam repertoar av arbetstekniker och metoder att tillgå för att hantera 

olika situationer som uppstår, liksom på ett ömsesidigt engagemang för 

att dela med sig av kunskap och gemensamt rikta och samordna sina 

arbetsinsatser mot det målet att upprätthålla produktionen och avvärja 

störningar. Sammanfattningsvis är alltså produktionen beroende av ope-

ratörernas kreativitet och engagemang, liksom av att denna processpeci-

fika kompetens reproduceras.  

 

Generellt kan alltså arbetet på det pappersbruk jag studerat beskrivas 

med Bergmans formulering ”teknisk-teamartad samverkan”
3
 eftersom 

produktionstekniken strukturerar arbetspraktiker och samarbeten i tid, 

rum och innehåll samt kollektiv kompetens och hjälphandlingar är nöd-

vändiga för att upprätthålla produktionen (Bergman 1995:306). Opera-

törerna har med andra ord olika roller som bestäms av tekniken – ma-

skinerna och produktionsprocessen – och av relationerna till varandra, 

av hur man samarbetar.  

 

I Bergmans analys av samarbeten och betydelsen av lokal, process-

specifik kompetens som refererats ovan läggs störst tonvikt vid lagarbe-

tets tekniska och processbestämda förutsättningar och funktioner. Jag 

använder i avhandlingen detta perspektiv för att analysera hur och på 

vilka sätt ett sådant kollektivt meningsskapande också innefattar upp-

fattningar om arbetets belastningar och risker, om vad som utgör pro-

blem, svårigheter och faror i arbetet samt om hur dessa kan hanteras och 

bemötas. De sociala aspekterna av lagarbetet och av de kollektiva pro-

cesserna kring lokal kompetens berörs dock i mindre utsträckning av 

Bergman. Ansatsen behöver därför kompletteras med ytterligare ett par 

perspektiv för att fånga arbetsmiljödeltagandets sociala villkor liksom 

vad relationer och maktförhållanden innebär för deltagandets praktiker.  

 

                                                 
3
 Även Gustavsson (2000) använder detta begrepp för att beskriva arbetet på pappers-

bruk. 
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Praktikgemenskapernas betydelse för kunskap och handling 

Etienne Wenger utvecklar i sin bok Communities of Practice – Lear-

ning, Meaning and Identity (1998) en ”social teori om lärande”, som 

beskriver relationerna mellan arbetets praktiker, sociala gemenskaper, 

meningsskapande och utvecklingen av identitet som viktiga aspekter av 

lärande. Begreppet ”Communities of Practice” översätts i denna av-

handling till praktikgemenskaper. 

 

Att lära sig ett arbete innebär, ur Wengers perspektiv, något mer än att 

bara utveckla kunskap för att praktiskt kunna utföra arbetsuppgifter. 

Lärandet utgör en process som, utöver rent handgripligt kunnande, in-

begriper meningsskapande, av att hitta fungerande sätt att begripliggöra 

och kommunicera kring relevanta delar av verkligheten. Lärandet inne-

bär också en konstruktion av den egna identiteten i förhållande till arbe-

tet, kollegorna, tekniken och organisationen. Wenger sammanfattar sin 

modell i en figur (här i min översättning och bearbetning): 

 

 

 
 

Fig. 3:1 Wengers modell för lärande i arbetet. Översatt och bearbetad från Wenger 

(1998:5) 

 

Wengers ansats sätter fokus på en rad, för arbetsmiljödeltagandet avgö-

rande områden. En styrka är hans kopplingar mellan praktiker och me-

ningsskapande, å ena sidan, och gemenskaper och identitet, å den andra. 

Detta gör det möjligt att analysera de sociala betydelserna av att lära sig 
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arbetet på ett sätt, i ett visst sammanhang, i relation till kollegor och 

andra grupper. Av detta följer också att praktiken för arbetsmiljödelta-

gande kan analyseras utifrån dess sociala betydelser – med andra ord, 

utifrån vad deltagandet innebär för individen i relation till gemenskapen, 

kollegorna och vad som står på spel för både individ och kollektiv i ar-

betsmiljödeltagandets kunskapsprocess.  

 

Följande avsnitt ska redogöra för ett antal aspekter av begreppet praktik-

gemenskaper och hur ansatsen används av mig för att analysera mitt 

empiriska material. Sammanställningen utgör inte en fullständig be-

skrivning av Wengers teori, utan fokuserar aspekter som särskilt bidrar 

till denna avhandlings analys.  

 

Vad är en praktikgemenskap? 

Begreppet praktikgemenskap har ibland förståtts som en teori som gäl-

ler avgränsade grupper (Fox 2000) och har kritiserats för att framstå 

som en alltför konsensusbetonad beskrivning av nära samarbeten (Ro-

berts 2006). En praktikgemenskap i Wengers mening behöver dock inte 

nödvändigtvis vara en uttalad enhet eller konkretiserad inom en organi-

satorisk form, såsom ett etablerat arbetslag eller en homogen, avgränsad 

grupp. Det är istället principerna för lärande, för skapandet av praktiker, 

meningssystem och identitetsformation som utgör grunden för en prak-

tikgemenskap och som kännetecknar den. Det är därför, enligt Wenger, 

inte heller nödvändigt att man inom gemenskapen utgör en avgränsad 

grupp, är goda vänner eller att det råder fullständig konsensus inom ge-

menskapen. I stället omfattar praktikgemenskapernas sammanhållande 

funktioner de personer som anses delaktiga i att bidra till de gemen-

samma målen, vilket inte är detsamma som vänskap eller direkta samar-

betsrelationer. 

 

Även om Wenger är tydlig i att inte avgränsa sin breda definition av 

begreppet praktikgemenskap till fasta grupperingar, är begreppet till-

lämpbart på just sådana. Wengers eget pedagogiska exempel, med vilket 

han lanserar sin ansats (Wenger 1998), är en arbetsplats där han följer 

ett antal yrkesgrupper. En avgörande skillnad mot de empiriska fall, 

som ligger till grund för Bergmans analys av processpecifik kompetens, 

är att Wenger inte beskriver lagarbeten utan arbetsbefattningar, som i 

princip är individuella. Wenger gör en poäng av att det även i dessa, till 
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synes individuella yrken, också krävs gemensamt lärande och gemen-

samma praktiker för att göra arbetet begripligt och för att arbetsuppgif-

terna ska bli tillräckligt koherenta och samordnade.  

 

I analysen kommer jag att använda begreppet praktikgemenskap för att 

beteckna i princip alla anställda på operatörsnivå eller motsvarande, 

som ”bär blåställ”. Syftet med denna breda definition är att i analysen 

omfatta de personer på pappersbruket som har liknande förutsättningar 

för sitt arbetsmiljödeltagande och som har liknande arbetsvillkor. Man 

skulle, med viss rätt, kunna argumentera för att det förekommer flera 

olika praktikgemenskaper bland operatörerna på pappersbruket, eller till 

och med att de olika skiftlagen på en och samma maskin i sig utgör 

olika praktikgemenskaper. Det finns dock mycket som är gemensamt 

för industriarbetarna på pappersbruket, både inom och utanför organi-

sationen. Många praktiker, liksom stora delar av meningssystem och 

andra aspekter av en praktikgemenskap, är åtminstone delvis gemen-

samma, oavsett var på pappersbruket man är anställd. Ambitionen i ana-

lysen är heller inte att klarlägga skillnader mellan olika grupperingar 

eller yrkeskategorier, utan att på ett generellt plan analysera förutsätt-

ningarna för anställdas deltagande i arbetsmiljöarbetet.  

 

Principerna för deltagande i arbetsmiljöarbetet utgår, som visats ovan, 

från en dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare där anställda för-

medlar sina uppfattningar, erfarenheter och kunskaper om arbetsmiljö-

förhållanden till arbetsgivaren. Har man som anställd identifierat något 

problem, någon risk eller råkat ut för något i arbetet som har påverkat 

hälsan negativt så ska detta diskuteras med arbetsgivaren via arbets-

miljödeltagandet. Begreppet praktikgemenskaper ska användas i ana-

lysen av arbetsmiljödeltagandet för att belysa sociala, kollektiva proces-

ser som inverkar på individens förutsättningar, möjligheter, vilja och 

motiv till att agera – eller inte agera – inom arbetsmiljödeltagandets 

formella strukturer. Analysen ska peka på hur själva förståelsen av arbe-

tet och artikulationen av vad som anses vara en risk, ett arbetsmiljöpro-

blem värt att föra fram genom arbetsmiljödeltagande, är beroende av de 

meningssystem som skapas och vidmakthålls av praktikgemenskaperna. 

Med andra ord ska praktikgemenskapernas betydelse för anställdas upp-

fattningar om arbetet och dess hälsoaspekter analyseras med hjälp av 

Wengers begreppsapparat.  
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Vidare ger begreppet praktikgemenskaper möjlighet att analysera soci-

ala krafter som gör arbetsmiljödeltagandet till en kollektiv handling, 

som sätter ramar och villkor för enskilda individers agerande. Detta 

innebär en möjlighet att analytiskt ifrågasätta det direkta arbetsmiljödel-

tagandets individualistiska principer och belysa dess sociala innebörder 

och betingelser. Ytterligare en aspekt av arbetsmiljödeltagandet, som 

blir möjlig att analysera med hjälp av begreppet praktikgemenskaper, är 

hur gränser mellan olika praktiker också sätter gränser för kunskaps-

överföring och lärande.  

 

Gemenskapens sammanhållande funktioner 

Gemenskaperna innehar en nyckelfunktion i Wengers begreppsapparat: 

de är centrala för etablerandet och reproduktion av lokala praktiker lik-

som av meningssystem. I detta finns stora likheter med det som fram-

förs av bland andra Bergman som diskuterats ovan. Wenger gör dock en 

mer ingående analys av de krafter som verkar för att forma och hålla 

gemenskaperna samman och som gör arbetet till något mer än individu-

ella projekt. 

 

Wenger menar att eftersom lärande förändrar vilka vi är och vad vi kan 

göra, så förändras också vår identitet: ”[Lärande] är inte enbart en an-

hopning av kunskaper och information, utan en blivandeprocess – att bli 

en viss person, eller omvänt, att undvika att bli en viss person” (Wenger 

1998:215). Att ta del av praktikgemenskapens kompetens och menings-

system, innebär samtidigt att bli en del av gemenskapen, att bli en av 

”torkarna” eller ”packarna”, för att ta ett par exempel från pappersbru-

ket. Praktikgemenskapen ”investerar” i en blivande medlem som å sin 

sida gör motsvarande investering i gemenskapen. Detta innebär också 

att en enskild individ har något att förlora på att bryta med gemenskap-

en, liksom gemenskapen har något att förlora på att individer går egna 

vägar. 

 

Wenger beskriver tre grundläggande processer som ger praktikgemen-

skaperna sammanhållning och koherens: utvecklandet av ömsesidigt 

engagemang (mutual engagement), att förstå och ömsesidigt stämma av 

gemensamma mål med verksamheten (joint enterprise), samt utveck-

lande av en gemensam repertoar (shared repertoire) (Wenger 

1998:72ff/95). Dessa tre ger praktikgemenskapen dess kraft och definie-
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rar dess gränser gentemot andra praktiker och personer. De ger också 

praktikgemenskapen dess riktning och mål, dess interna ”logik” och 

drivkrafter. I avhandlingen använder jag begreppen för att analysera de 

interna sociala processer som formar gemenskapens praktik för arbets-

miljödeltagande. Jag vill därför förklara begreppen något mer ingående 

nedan.  

 

Wenger menar att ett ömsesidigt engagemang mellan medlemmarna i en 

praktikgemenskap är utgångspunkten för att förhandla fram en gemen-

sam bild av vad det är som ska göras, hur enskilda handlingar ska sty-

ras, vad som ska åstadkommas. De handlingar som utförs i arbetsprakti-

kerna är alltså inte isolerade utan sammanlänkade med andra handlingar 

och andra människor, både inom och utanför gemenskapen. Engage-

manget omfattar också hur de enskilda medlemmarna förväntas bidra 

till gemenskapen och att etablera och klargöra ömsesidiga relationer – 

att reda ut vem som är bra på vad, vem som har vilken kunskap, hur 

man kan bistå med sin hjälp och var hjälp finns att få. Det ömsesidiga 

engagemanget kan också innebära att hitta sätt att umgås med varandra 

på ett socialt plan, men ska inte förväxlas med ett personligt eller vän-

skapligt engagemang utan ses som en för själva praktiken nödvändig 

social funktion. Det handlar, med andra ord, om att erkänna varandras 

betydelse och funktion inom praktikgemenskapen och att ta ett visst 

ansvar för att upprätthålla detta engagemang.  

 

I avhandlingen diskuterar jag hur engagemanget skapar en struktur av 

sociala relationer, där individer som ingår i en praktikgemenskap omfat-

tas av det ömsesidiga engagemanget, medan individer från andra prak-

tikgemenskaper inte (nödvändigtvis) omfattas. Min analys ska med 

hjälp av detta begrepp visa hur kunskap om arbetets risker snarare 

sprids mellan operatörerna inom praktikgemenskapen än till arbetsgiva-

ren som står utanför denna gemenskap.  

 

För att analysera operatörernas drivkrafter och motivation att utveckla 

sina praktiker och sina sätt att ge mening åt arbete och arbetsmiljö har 

Wengers begrepp ”joint enterprise” varit behjälpligt för min analys. 

Även om en organisations produktionsmål är givna för alla anställda, så 

menar Wenger att det inom en praktikgemenskap också finns andra, 
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gemensamt artikulerade mål som vägleder dess arbetspraktik.
4
 De inne-

bär ett slags måttstock för vad som anses vara ett fullgott utfört arbete 

och/eller visar på hur arbetsuppgifterna ska utföras korrekt, med rätt 

användning av gemensamma resurser och på ett sätt som bidrar till 

praktikgemenskapens status.  

 

Vad som utgör praktikgemenskapens mål, är dock inte fastslaget en 

gång för alla inom en praktikgemenskap utan är öppet för omtolkningar 

och förändringar. I de fall där tolkningar hamnar i konflikt krävs arbete 

inom praktikgemenskaperna för att återupprätta en gemensam linje och 

skapa försoning mellan de olika tolkningarna. Wenger menar att målet 

aldrig kan bestämmas utanför gemenskaperna, eller av en enskild med-

lem (Wenger 1998:80). För avhandlingens område innebär det exem-

pelvis att tjänstebeskrivningar av operatörernas olika arbetsbefattningar 

inte inbegriper dessa mål. De gemensamma målen beskriver istället vad 

praktikgemenskapen medlemmar vill uppnå, vad som styr utvecklingen 

av praktiker, vad som kännetecknar kompetens och vad som anses vara 

ett väl utfört arbete. Det handlar exempelvis om vad som anses känne-

teckna en bra arbetsdag, vad som bidrar till att operatörerna känner sig 

tillfredsställda, trivs, utvecklas och känner stolthet i arbetet.  

 

Det är gentemot de gemensamma målen som medlemmar av gemen-

skapen bedöms och hålls ansvariga inför gemenskapen genom ömsesi-

diga förpliktelser. Dessa inkluderar bestämningar av vad som spelar roll 

och vad som saknar betydelse, vad som förtjänar uppmärksamhet och 

vad som kan ignoreras, vad man pratar om och vad som ska lämnas 

osagt, vad som kan uttryckas och vad man ska hålla för sig själv, när 

handlingar och resultat är goda nog och när de kräver förbättringar eller 

förfiningar (Wenger 1998:81). Dessa ramar måste individen förhålla sig 

till som del av en praktikgemenskap och för att få ta del av dess resurser 

och stöd. I avhandlingen studeras därför om de studerade praktikgemen-

                                                 
4
 ”Mål” är en alltför snäv översättning av ”enterprise”, som kan översättas lexikalt till 

ett gemensamt ”företag”. Ordet företag har dock konnotationer som för tankarna 

mer till en organisation än till ett gemensamt handlande. Det bär inte heller själv-

klart på samma målrationalitet som begreppet ”enterprise”. Av dessa skäl översätts 

här ”enterprise” med ”gemensamma mål”. Användningen av ordet ”mål” ska här 

ses som något vidare än en bestämd uppnåelig slutpunkt, utan snarare som det som 

ger riktning åt praktikerna och i någon utsträckning håller ihop dem. 
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skapernas mål också inkluderar en speciell förståelse av arbetsmiljö och 

av arbetets risker, liksom hur detta möjligen påverkar de sätt som opera-

törerna väljer att agera – eller inte agera – i arbetsmiljöfrågor.  

 

Arbetsmiljödeltagande analyseras i avhandlingen som en struktur för att 

skapa en gemensam kunskapsprocess mellan anställda och arbetsled-

ning. Detta perspektiv innebär en analys av villkoren för anställda att 

bygga upp en kunskap om arbete som de sedan kan bidra med genom 

arbetsmiljödeltagande. Jag ser, med hjälp av Wengers modell, denna 

kunskap som kopplad till praktikgemenskapernas mål och kallar den 

med hans begrepp för gemensam repertoar. Exempel på vad som ingår i 

den gemensamma repertoaren är rutiner, ord, verktyg, sätt att göra sa-

ker, historier, gester, symboler, genrer, handlingar eller koncept som 

gemenskapen har utvecklat över tid och som blivit del av dess praktiker.  

Som analytiskt verktyg ger repertoaren fokus på vilka resurser som 

praktikgemenskapen erbjuder för att begripliggöra och handskas med 

arbetet och arbetsmiljön (”kunna”), hur praktikgemenskapen påbjuder 

medlemmar att hantera arbetets påfrestningar, belastningar och risker 

(”göra”). Begreppet inkluderar också hur man som medlem av en prak-

tikgemenskap förväntas ”vara” i förhållande till arbetet, till sina arbets-

uppgifter, till arbetets risker och till varandra, vad Wenger benämner 

”stil” (”style”) (Wenger 1998:83). Begreppet kopplar även samman 

detta med särskilda sätt att vara, att uttrycka sig, att formulera sig och 

förhålla sig till andra praktiker och gemenskaper.  

 

Begreppet ”repertoar” har använts i analysen av arbetsmiljödeltagande 

för att belysa hur kunskap om arbetsmiljö formas inom operatörernas 

praktikgemenskap samt om meningsskapandet kring sätt att göra och 

vara i relation till arbetets risker som utvecklas inom gemenskapen. 

Dessutom har begreppet använts för att förstå arbetsmiljöarbetets möte 

mellan operatörernas praktikgemenskap och arbetsgivarens verksamhet-

styrande praktiker, och vilka krav som detta ställer på vilken repertoar 

som används.  

 

Att kunna påverka praktikerna 

Deltagande i arbetsmiljöarbetets gemensamma kunskapsprocess syftar 

till att anställda ska kunna påverka vad jag analyserar som en gränsprak-

tik (se nedan) med sina åsikter och sin kunskap. För detta krävs en viss 
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status som legitim medlem, som en person som övriga medlemmar upp-

fattar som kompetent och pålitlig, en person som återspeglar det ömse-

sidiga engagemanget och som bidrar till gemenskapens strävan mot de 

överenskomna gemensamma målen (dess ”enterprise”). 

 

Tillträde till en praktikgemenskap sker initialt genom intagandet av en 

position som Wenger benämner ”legitimt perifert deltagande” 

(1998:100). Detta innebär att en nykomling får viss status och erkän-

nande genom att betraktas som en potentiellt blivande medlem, till 

skillnad från personer som av en eller annan anledning inte kan, eller 

har för avsikt att bli fullvärdiga deltagare i just den praktikgemenskap-

en. Praktikgemenskapen så att säga ”investerar” i en blivande medlem 

genom att ge denne tillträde till den gemensamma repertoaren och en 

plats i gemenskapen, både kunskapsmässigt och socialt via ett ömsesi-

digt engagemang.
5
   

 

Genom etableringen av gemensamma praktiker, kompetenser, menings-

system och målsättningar kan praktikgemenskaperna dock – och som 

noterats av exempel Roberts (2006) – få en konservativ karaktär som 

inte alldeles enkelt låter sig styras och som kan motstå förändringar. 

Vissa artikuleringar av erfarenheter och upplevelser är inte giltiga inom 

praktikgemenskapen, något som även Wenger menar innebär att det är 

svårt att förändras, när man väl infogats i en praktikgemenskap (Wenger 

1998:89). Det gemensamma engagemanget för att bibehålla praktikge-

menskapens kompetens kan även utgöra ett hinder för inflöde av ny 

kunskap ”utifrån”.  

 

Även om praktikgemenskaperna har konservativa drag ska de dock inte 

förstås som att de utgör oföränderliga enheter, låsta i befintliga praktiker 

och förståelseramar. Wenger beskriver såväl praktiker och repertoarer 

som identiteter som dynamiska och föränderliga. Förändring kan ske på 

många olika sätt, antingen som respons på förutsättningar som ligger 

                                                 
5 Exempel på svenska studier av hur erfarna medlemmar ägnar tid åt att lära upp nyan-

ställda, visar hur man löser problem, lär ut genvägar, tekniker, verktyg, benäm-

ningar, instruerar i verksamhetens gång samt förklarar vad som anses vara ett full-

gott och kompetent utförande av arbetet är förutom Bergman (1995), Birgitta 

Edelmans (1997) etnografiska studie av växlare vid järnvägen samt Johan M. Sann-

nes (2009) studie av järnvägstekniker. 
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utanför gemenskapen, som nya arbetsuppgifter, nya organisationsfor-

mer, nya arbetsredskap, ny teknik, eller genom att praktikgemenskapen 

själv omförhandlar betydelsen av praktiker eller betydelser. En förut-

sättning för att som deltagare i en praktikgemenskap kunna påverka dess 

repertoar eller mål är att vara en legitim del av och erkänd som kompe-

tent inom gemenskapen. Den som vill påverka gemenskapens förståelse 

av arbetets risker, som vill införa nya, säkrare, arbetssätt, nya metoder 

eller på annat sätt förändra praktikerna, själv måste ha en tillräckligt 

stark ställning inom gemenskapen för att få gehör. Det innebär samtidigt 

att det är svårt för någon, som inte betraktas som legitim medlem, att 

påverka exempelvis riskmedvetande, arbetstekniker, användandet av 

utrustning, redskap, skydd etc.  

 

Wenger benämner möjligheterna att påverka en praktik ”negotiability”, 

som fritt översatt motsvarar förhandlingskraft eller förmåga och legiti-

mitet nog att bidra till, ta ansvar för och forma mening på ett sätt som 

får betydelse inom en praktik (Wenger 1998:197). Jag kommer att an-

vända begreppet för att analysera den enskilde medlemmens förmåga att 

påverka sin egen praktikgemenskap liksom operatörernas förmåga att 

påverka arbetsmiljöarbetets gränspraktik. Analysen berör vad som ger 

legitimitet till argument i arbetsmiljöarbetets praktiker, samt eventuella 

skillnader mellan olika individers möjlighet att erhålla legitimitet och 

därmed att kunna artikulera sina erfarenheter i arbetsmiljöarbetet.  

 

Arbetsmiljödeltagande i gränspraktiker 

Diskussionen om praktikgemenskapers funktioner har hittills främst haft 

fokus på deras interna krafter och logiker. Arbetsmiljödeltagandet, en-

ligt ovan framförda definition som kunskapsprocess, innebär till sin 

form dock en gränsöverskridande samverkan mellan skilda praktikge-

menskaper – arbetsgivare och anställda. Den term som Wenger använ-

der för att beskriva en sådan praktik, som ligger delvis inom, delvis ut-

anför praktikgemenskapens område är ”Boundary Practice”. Jag använ-

der begreppen ”gränspraktik” eller ”gränsöverskridande praktik” för att 

beskriva anställdas deltagande i arbetsmiljöarbetet, i detta fall i en prak-

tik med viss självständighet, som, så att säga, ligger mellan två eller 

flera praktikgemenskaper  
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Det handlar alltså om ett möte över praktikgemenskapernas gränser, där 

arbetsgivarens praktiker för att styra verksamheten (i figuren nedan be-

nämnt ”managementpraktiker”) och anställdas arbetsrelaterade praktiker 

tillsammans ska forma utfallet. För att illustrera detta har jag lånat en 

figur från Wenger (1998:114) och justerat den efter de specifika prakti-

ker som är aktuella för analysen av arbetsmiljödeltagandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3:2 Arbetsmiljödeltagande som gränspraktik. Översatt och bearbetad från 

Wenger (1998:114). 

 

Figuren illustrerar att arbetsmiljödeltagandet är en praktik i sig. Det är 

en gemensam praktik som har egna mål, som inte helt överlappas av 

vare sig arbetsgivarens eller anställdas mål, utan som i det här fallet är 

formulerade utanför organisationen genom lagstiftning. Det gemen-

samma, ”ideala” målet, att foga samman kunskap och uppfattningar från 

de två praktikerna, symboliseras i figuren av den tjockare, samman-

löpande pilen. De mindre, dubbelsidiga pilarna i figuren illustrerar hur 

de grundläggande arbets- eller verksamhetsstyrande praktikerna bidrar 

till att forma själva deltagandepraktiken – liksom det omvända, att mö-

tet i sig formar praktikerna. Anställdas praktikgemenskaper påverkar 

med andra ord arbetsmiljödeltagandet, samtidigt som deltagandet i sig 

påverkar gemenskaperna.  

 

Gränspraktik 

Boundary 

Practice 

 

 Arbetspraktik 

Lokal kompetens 

Risk i vardagen 

Managementpraktik 

Verksamhetsstyrning 

Arbetsmiljöarbete 
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Att beskriva arbetsmiljödeltagandet som en gränspraktik innebär att 

sätta fokus på just gränser och relationer och vad dessa betyder för den 

gemensamma praktik som formas. Nedan beskrivs tre aspekter som 

Wengers framhåller som centrala för praktikgemenskaperna och som 

har betydelse för den gränspraktik som arbetsmiljödeltagandet utgör: 

partialitet, marginalisering och ”brokering” (förhandling/medling). 

 

Partialitet 

En viktig dimension av praktikgemenskapernas sammanhållande funk-

tion är avgränsningen gentemot andra praktikgemenskaper. En praktik-

gemenskap definierar sig också gentemot vad den inte innefattar, vad 

den inte är, liksom dess medlemmar definierar sig inte bara genom   

engagemang, ansvar och kompetens inom den egna praktikgemenskap-

en utan även genom att inte känna detsamma för motsvarande inom 

andra, utanförliggande praktikgemenskaper.  

 

Inom en organisation finns en rad relaterade praktikgemenskaper som i 

många fall utesluter varandra: operatörer vid en maskin ingår exempel-

vis inte i samma praktikgemenskap och har därmed inte samma kompe-

tens eller sätt att ge arbetet mening som exempelvis personalen på sälj-

avdelningen eller avdelningen för produktionsplanering. Wenger lyfter 

fram att en praktikgemenskap även definieras utifrån sin partialitet, sin 

del och funktion i ett större sammanhang, som då inte enbart omfattar 

produktionslinjen utan företaget i dess helhet. För att ta ett exempel ur 

avhandlingens empiri, så behöver det på ett pappersbruk inte vara vik-

tigt för en grupp operatörer att i detalj känna till den exakta konstruk-

tionen av vissa instrument, eller hur kablarna till dessa är dragna. Vad 

som är viktigt för dem är en ”partiell” kunskap om instrumentens funk-

tion, eventuella fel, hur man ska läsa och tolka informationen från dem 

och omsätta kunskapen i en praktik som gynnar målsättningarna och 

utgör ett kompetent agerande. För en underhållsgrupp eller för ansvariga 

ingenjörer kan det i dock vara viktigt att känna till instrumenten i detalj 

för att kunna reparera dem eller bedöma om de är applicerade på ett 

optimalt sätt, eller för att kunna byta ut ett instrument om det finns nya, 

bättre passande på marknaden.  

 

Wenger menar att partialitet, att se sin del i en helhet, att förstå vad i 

den man inte behöver förstå eller bry sig om, liksom om hur den egna 
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kunskapen passar in i ett större sammanhang, är en viktig dimension av 

praktikgemenskapernas kunskap. Att kunna föreställa sig övergripande 

sammanhang, exempelvis om ett företags totala målsättning med pro-

duktionen, är en nödvändighet, för att ge mening åt den egna delen. 

Dessa föreställningar behöver dock inte vara identiska med företagets 

uttalade mål.  

 

I avhandlingen används partialitet för att förstå hur anställda uppfattar 

sin del i arbetsmiljöarbetes gränspraktik, sin del i förhållande till andra 

aktörer och till andra praktiker. Med andra ord ska analysen visa vad 

operatörerna anser är inom deras räckvidd att påverka och hur de upp-

fattar begränsningarna av denna räckvidd samt vilken betydelse detta 

har för deras arbetsmiljödeltagande. 

 

Marginalisering 

Som vi sett ovan, sätter en praktikgemenskap upp kriterier för vad som 

räknas som legitima sätt att göra, förstå och vara. De sammanhållande 

funktionerna utgör en mer eller mindre konkret eller stark disciplinering 

av medlemmarna, vilket leder till (en slags) marginalisering av sådant 

och sådana som inte passar in. Wenger beskriver två olika former av 

marginalisering: 1. marginalisering av kompetens – där vissa individer 

och deras kompetens inte till fullo deltar i gemenskapen, samt 2. margi-

nalisering av erfarenhet – där vissa erfarenheter och upplevelser inte 

kan artikuleras inom praktikgemenskapens menings- och kompetenssy-

stem, utan blir förbisedda, avvisade eller ignorerade (Wenger 

1998:216). Jag har använt begreppet för två ändamål: för att analysera 

vilka kompetenser och erfarenheter som marginaliseras inom operatö-

rernas praktikgemenskaper, samt för att göra motsvarande analys av 

arbetsmiljödeltagandets gränspraktik. 

 

Representativitetens problem 

Praktikgemenskaper i en organisation är sällan isolerade, även om ar-

betsdelningen kan skilja grupper och funktioner åt, både fysiskt i olika 

lokaler och tidsmässigt via exempelvis skiftgång. Att arbetsuppgifter 

och innehåll är strikt fördelade inom en organisation innebär ett behov 
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av kunskapsförmedling som träder över sådana gränser, så som är fallet 

för arbetsmiljödeltagandet. Detsamma gäller även för andra delar i pro-

duktionen vilket kan föranleda att mer eller mindre tillfälliga gruppe-

ringar skapas för specifika ändamål, som vid en produktionsförändring 

eller vid införskaffande av ny teknik. På pappersbruket drivs vissa större 

förändringar genom sådana projekt där också skyddsombud samt andra 

utvalda anställda deltar i egenskap av representanter för kollegorna.  

 

Representation av detta slag innebär att träda utanför sin egen praktik-

gemenskap och in i en annan, för att där representera den praktikgemen-

skap där man har sin hemvist. Den representativa praktiken utgör en 

individuell form av gränsöverskridande praktik (boundary practice), där 

en enskild individ deltar och alltså inte hela gemenskapen. Wenger me-

nar att deltagandet i sådan en praktik kan ske utan målsättningen att nå 

acceptans och erkännande som fullvärdig kompetent medlem och istäl-

let sker genom att man intar en given perifer position. Från denna posi-

tion är det representantens uppgift att påverka praktiken i (den tempo-

rära) grupperingen genom att förmedla kunskaper, erfarenheter och upp-

fattningar från den egna praktikgemenskapen. En sådan insats kallar 

Wenger ”brokering”, som alltså är en förhandlande, medlande roll mel-

lan praktikgemenskaper. Som framgått ovan så krävs det en status som 

legitim medlem för att kunna påverka en praktikgemenskap, men att 

vara ”broker” innebär istället en position som legitim perifer deltagare i 

praktikgemenskapens gränsland. Vad som dock krävs är en tillräckligt 

legitim position inom dem för att vara värd att lyssnas till och kunna 

påverka och förändra praktikerna. Wenger ger ett antal exempel på in-

nehållet i de medlande uppgifterna (”the job of brokering”), såsom att 

översätta, koordinera och sammanföra olika perspektiv, mobilisera och 

rikta uppmärksamhet samt lyfta fram intressemotsättningar för diskus-

sion och lösning, eller mer abstrakt uttryck – att introducera element 

från en praktik i en annan (Wenger 1998:109). 

 

Samtidigt som en sådan position är viktig för att underlätta samarbete 

och samstämmighet i en organisation så menar Wenger att den också är 

utsatt, i synnerhet i de fall en ”broker” inte upplever sig genuint tillhöra 

någon praktikgemenskap, vilket kan leda till en känsla av rotlöshet. 

Praktikgemenskapernas fokus på sina egna mål och på de kvalifikation-

er och kompetenser som bidrar till dessa, kan göra det svårt att känna 

igen och erkänna värdet av den kompetens och det arbete som krävs för 
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medling (brokering) (1998:110). En position som ”broker” kan därför 

innebära en dragkamp mellan förväntningar på att inbjudas till –  eller 

sträva efter fullt medlemskap, och det motsatta, att bli avvisad av en 

avståndstagande praktikgemenskap som inte erkänner en ”broker” som 

legitim eller värdefull.  

 

I analysen använder jag begreppet ”broker” främst för att analysera för-

utsättningarna för det representativa arbetsmiljödeltagandet. I första 

hand gäller analysen skyddsombudens roller, men som framgår i kapitel 

(8) är även andra arbetstagare utsedda att representera i vissa situation-

er. En analys av skyddsombudens ställning mellan praktikgemenskap 

och arbetarkollektiv, å ena sidan, arbetsledning och projektgrupper, å 

den andra, samt av deras roll som expert på arbetsmiljöfrågor och dess 

motsägelsefulla innebörder utgör därför en viktig del av avhandlingens 

fallstudie.  

 

Wengers begränsningar 

Sammantaget pekar Wengers resonemang på vikten av konstruktionen 

av gränser och relationer mellan praktiker och gemenskaper. I synnerhet 

gäller detta för gränsöverskridande, gemensamma praktiker – boundary 

practices – som kräver olika former av samverkan och ömsesidighet.  

 

Wengers analysapparat för gränser är i hög grad inriktad på de funk-

tioner som gränserna har inom en praktikgemenskap och ger inga di-

rekta verktyg för att analysera maktrelationer mellan praktikgemen-

skaper. Wengers ansats är också bred och generell och är i princip inte 

begränsad till att gälla arbete, eller organisationer. Den inrymmer därför 

ingen egentlig analys av de specifika sociala relationer och maktförhål-

landen som råder inom industrin i allmänhet eller på pappersbruk i syn-

nerhet. Roberts (2006) och andra har kritiserat Wenger för hur knapp-

händigt han modell berör hur praktikgemenskaper struktureras av orga-

nisationens makthierarkier och menat att det är svårt att med begreppet 

praktikgemenskap ensamt analysera sådana maktförhållanden.  

 

Med Wengers termer kan man alltså klarlägga huruvida det finns etable-

rade praktikgemenskaper, om dessa bygger på ömsesidiga engagemang 

mellan medlemmarna och om det finns någon form av gemensamma 
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mål (”enterprise”) som driver och styr dem. Vad som föranlett upp-

komsten av just dessa praktikgemenskaper förklaras i stort med deras 

interna logik och behov, eller som en nödvändighet för att själva prakti-

kerna ska fungera. Externa faktorer och drivkrafter för att skapa och 

forma praktikgemenskaper lämnas därmed utanför modellens förkla-

ringsområde. Detta medför också en begränsad analys av skäl, motiv 

och ursprung till gemenskapernas mål (”enterprise”) och dess gränser, 

liksom till dess elementära drivkrafter och konstituerande gränsdragning 

till andra praktiker och gemenskaper.  

 

Ytterligare en konsekvens av Wengers fokus på praktikgemenskapernas 

interna logik och samtidiga avsaknad av analysverktyg för makt-

relationer är att de sociala betydelserna, funktionerna och konsekven-

serna av gemenskapernas sammanhållande styrka inte får tillräckligt 

analytiskt fokus. En viktig poäng i Wengers ansats är förvisso att en 

praktikgemenskap inte är detsamma som ett arbetslag eller en organisa-

torisk gruppering, utan något bredare och mer allmängiltigt, vilket är en 

av de stora förtjänsterna med ansatsen. Men det innebär att funktionerna 

av just organisationsstrukturer, av produktionssystemen eller betydel-

serna av lagarbetet lämnas utanför analysen.  

 

Dessa invändningar är inte detsamma som att säga att Wengers ansats är 

inkompatibel med sådana analysområden. I stället pekar de på ett behov 

av att komplettera den för en mer fullödig analys. I den fallstudie som 

genomförts för denna avhandling framstår en dikotom delning mellan 

operatörerna, ”arbetarna” och ledningen, vara av avgörande betydelse, 

såväl inom lagstiftningen som inom den specifika organisationen. Att 

notera att det finns en skillnad och tydliga gränser mellan arbetsgivare 

och anställda är självfallet inget märkligt eller unikt, men för en analys 

av arbetsmiljödeltagandet som gemensam kunskapsprocess och praktik 

(boundary practice) blir det centralt att se hur dessa skillnader och grän-

ser konstrueras och artikuleras.  

 

Av detta skäl har jag sett det som nödvändigt att komplettera Wengers 

(1995) ansats för att kunna analysera de maktrelationer och strukturer 

som formar och villkorar arbetsmiljöarbetets gränspraktik. I denna av-

handling utgörs detta komplement av Paavo Bergmans analys av lagar-

betets funktioner, bestämningar och betydelser, samt av Sverre Lys-

gaards (1961/2001) teori om anställdas behov av ett skyddssystem 
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gentemot produktionsförhållandena, som han benämner ”arbetarkollek-

tivet”. 

 

Arbetarkollektivet – individens skydd mot omättliga krav 

I en processindustri finns i princip obegränsat med arbetsuppgifter. 

Även om produktionen kan ha en rytm som ger visst utrymme för paus 

och återhämtning så går det nästan alltid att hitta någon arbetsuppgift att 

utföra, justera något, städa någonstans, undersöka någon del, utföra un-

derhåll, planera, förbereda, vara extra noggrann osv. En avvägning 

måste således göras av vad som anses vara ett fullgott arbete, hur hög 

arbetsbelastning som ska accepteras, eller med andra ord, hur produk-

tionens ”potentiellt omättliga krav” ska avgränsas.  

 

Sverre Lysgaard (1961/2001) visade i sin klassiska studie av pappers-

bruk i Norge på 1950-talet hur arbetarna gemensamt satte gränser för ett 

acceptabelt utförande av arbetet, genom att kollektivt begränsa arbetsin-

satserna, anpassa arbetet till varandra och sakta ner tempot till en nivå 

man fann acceptabel. För detta kollektiva system myntade Lysgaard 

termen ”arbetarkollektivet” som gav anställda ett nödvändigt skydd mot 

produktionskrafterna. Som enskild anställd, menar Lysgaard, är man 

utelämnad till det ”tekniska/ekonomiska systemets” omättliga krav, som 

i sig själv inte sätter några gränser, där det inte är möjligt att arbeta 

mycket nog. För arbetaren är detta en mycket utsatt situation. Arbetar-

kollektivet uppstår spontant som ett försvar för den enskilde gentemot 

det ”tekniska/ekonomiska systemet”, under förutsättning att arbetarna 

har en gemensam förståelse av problemet. Ytterligare betingelser är att 

arbetarna inom kollektivet ska vara tillräckligt lika varandra för att iden-

tifiera sig med varandra och samtidigt definiera sina intressen som på 

avgörande områden motsatta det tekniska/ekonomiska systemets. När-

het till varandra underlättar också den kontakt som behövs för skapandet 

av de sociala relationer som kollektivet bygger på.  

 

Arbetarkollektivet har ibland uppfattats som något irrationellt, som nå-

got som produktionen (arbetsgivaren) tjänar på att försöka upplösa, då 

kollektivet anses förhindra att varje anställd presterar maximalt av sin 

förmåga då man anpassar sig till de kollektiva normerna för en lång-

sammare arbetstakt än vad som varit möjligt. Arbetarkollektivet måste 
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därför ”legitimera” sin existens gentemot arbetsledningen. Bergman, 

som i sin analys utvecklar Lysgaards kollektivteori, menar att kollekti-

vets normer för vad som är en ”god medarbetare” ställer krav på att so-

lidariskt utföra sin del av arbetsuppgifterna, dvs. att inte maska eller 

backa undan för tungt arbete eller på annat sätt sinka arbetet. Arbetar-

kollektivet tar alltså ett ansvar för produktionen och ger i utbyte ”ära 

och stolthet” till de arbetare som upprätthåller den genom gedigna ar-

betsinsatser.  

 

En av Bergmans huvudpoänger är att arbetarkollektivet inte enbart är ett 

defensivt försvar (Bergman 1995:379ff). Den praktiska, processpecifika 

kompetensen och det för produktionen nödvändiga samarbetet är avgö-

rande faktorer för att det ”tekniska/ekonomiska systemet” ska fungera. 

Operatörerna behärskar genom sin lokala expertis driften och tar ansvar 

för att minimera störningar och i utbyte slipper operatörerna inbland-

ning från ledningen, ingenjörer och tekniker. Detta gör att de kan skapa 

sig ett handlingsutrymme som kan utnyttjas till återhämtning och socia-

la aktiviteter samt till egna initiativ för att öka kompetensen, exempelvis 

genom att justera inställningar, testa nya konfigurationer osv. Att ”ar-

beta efter boken” och inte utnyttja sin processpecifika kompetens eller 

sina erfarenheter innebär i många fall en långsammare produktion, så 

länge de nödvändiga erfarenhetsbaserade kunskaperna tillhör operatö-

rerna. Kring detta finns, ett slags tyst och historiskt etablerat sam-

förstånd mellan arbetsledning och arbetarkollektiv. 

 

Förutom styrkan i att använda sin processpecifika, praktiska kunskap 

och att kollektivt kunna engagera anställda att bidra genom ett ”gott 

arbete”, vinner arbetarkollektivet legitimitet genom att lösa kritiska si-

tuationer vid störningar i produktionen. Att ställa upp i kritiska situat-

ioner, att jobba hårt när det behövs och att använda sin kompetens och 

sina förmågor för att genomföra riskfyllda arbetsmoment är prestationer 

som ger arbetarkollektivet makt gentemot det tekniska/ekonomiska sy-

stemet. Det är gentemot detta system som enskilda anställda förpliktigas 

och bedöms, som individer och som mer eller mindre goda arbets-

kamrater. Samtidigt innebär arbetarkollektivets ansvarstagande för pro-

duktionsflöde och kvalitet en direkt eller indirekt vinning för arbetsgiva-

ren, vilket genererar en maktbalans mellan arbetarkollektivet och de 

tekniska/ekonomiska systemet.  
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För ett fungerande samarbete ställs också, som vi sett ovan, sociala krav 

på arbetslaget. Detta kan innebära en stark socialisationsprocess, som 

inte begränsar sig till arbetet utan även inkluderar fritiden. Att passa in 

med sin personlighet på arbetslaget är mycket viktigt både för samar-

betet men också för att skapa ett gott arbetsklimat, rent socialt. Detta 

leder till ett konformitetstryck, där det gäller att inte sticka ut eller av-

vika från gruppen. I det sociala samspelet skapas alltså grunderna för 

hur en individ upplevs bidra till det gemensamma projektet, dvs. om 

man ”är att lita på” och motsvarar förväntningarna på att vara en god 

kollega. Detta kan ses som ett starkare socialt tryck än det som Wenger 

formulerar med begreppen ”ömsesidigt engagemang” och ”stil” 

(”style”), eftersom Lysgaard/Bergman kopplar de sociala identitetskon-

struktionerna till produktionssystemet och till det tekniska/ekonomiska 

systemet och därmed till relationer av makt. Att vara ”illojal” mot kol-

lektivet kan därför få negativa konsekvenser för den enskilde, såsom 

exempelvis utfrysning.  

 

För min studie av arbetsmiljödeltagande på pappersbruket innebär Lys-

gaards teori om arbetarkollektivet att analysen också riktas mot hur ope-

ratörernas förståelse av arbetet och dess risker liksom även arbetsmiljö-

deltagande står i relation till kollektivets mål. Operatörernas drivkrafter 

för att delta eller inte delta i arbetsmiljöarbetet ska alltså analyseras mot 

bakgrund av hur dessa aktiviteter förhåller sig till arbetarkollektivet och 

dess skyddsstruktur. I synnerhet pekar Lysgaards teori och Bergmans 

utveckling av denna, på betydelsen av de djupt rotade maktrelationerna 

mellan arbetare och arbetsledning, vilket är av stor vikt för denna av-

handlings analys av arbetsmiljödeltagandets gränspraktik där dessa två 

grupper möts.  

 

Lysgaard lyfter fram ytterligare en aspekt av arbetarkollektivet som 

viktig för min analys av arbetsmiljödeltagandet. En förutsättning för att 

arbetarkollektivet ska kunna etablera en gemensam problembild är att 

dess medlemmar har tillräckligt likvärdig status, ställning och maktpo-

sition inom organisationen. Arbetarkollektivet är i första hand ett för-

svar för anställda gentemot det tekniska/ekonomiska systemet, vilket 

enligt Lysgaard innebär att personer i ledningsställning – såsom chefer 

och även förmän – inte omfattas av kollektivet (och heller inte har några 

förutsättningar för skapandet av ett ”eget” kollektiv (Lysgaard 

2001:149ff). Det är således av stor betydelse att anställda definierar sig 
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som annorlunda än och avskilda från arbetsledningen och dess represen-

tanter, liksom att en gemensam förståelse är etablerat av att en intresse-

motsättning föreligger mellan arbetarkollektiv och ledning.
6
 Att vara en 

solidarisk medlem av arbetarkollektivet innebär därför att ”icke gå med 

en förman i magen” (Lysgaard 2001:220), att inte aspirera på att bli en 

del av ledningen, utan att finna sin ”ära och stolthet” i arbetet genom att 

vara en del av arbetarkollektivet och genomdriva dess mål. Att besitta 

en arbetsrelaterad expertis som inte självklart kan utnyttjas av eller inom 

arbetarkollektivet, kan därmed riskera ställningen inom kollektivet och 

få en enskild anställd att på något plan framstå som illojal. Likaså kan 

det deltagande i praktiker och sammanhang som ligger utanför arbetar-

kollektivets definierade område komma att misstänkliggöras. 

 

I avhandlingen har jag använt ”likhetsprincipen” för att analysera hur 

arbetarkollektivets sociala krafter inverkar på operatörernas deltagande i 

arbetsmiljöarbetets gränspraktik och dess implicerade samverkan med 

arbetsledningen. I synnerhet har begreppet varit användbart för att ana-

lysera skyddsombudens situation som representanter och i viss utsträck-

ning som experter i arbetsmiljöarbetet, genom att ställa dessa roller i 

relation till arbetarkollektivet och dess likhetsbetingelser.  

 

Avhandlingens kombination av perspektiv 

Många paralleller finns mellan begreppen arbetarkollektiv och praktik-

gemenskap. Jag ser dock arbetarkollektivet som en större analytisk en-

het än praktikgemenskap, eftersom det omfattar alla ”arbetare” på fabri-

ken, oavsett om de faktiskt har några beröringspunkter i det dagliga ar-

betet. Samtidigt sätter Wenger inga direkta gränser för hur omfattande 

en praktikgemenskap kan vara, utan lämnar detta upp till analysen i sig 

själv. I avhandlingens empiriska kapitel kommer båda begreppen att 

                                                 
6
Intressemotsättning ska här inte likställas med en entydig målkonflikt – arbetarkollek-

tivet tar ju, som vi sett, också på sig ansvar för att i bästa möjliga mån driva pro-

duktionen och därmed uppfylla företagets och ledningens mål. Motsättningen be-

står istället i att arbetarkollektivet ser behovet av ett gemensamt försvar mot en ex-

ploatering av arbetskraften som finns ”inbyggd” i det tekniska/ekonomiska syste-

mets logik. 
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användas för att beteckna anställda ”arbetare” på operatörsnivå. Be-

greppet arbetarkollektiv kommer främst – men inte uteslutande – att 

användas i de sammanhang där relationen och maktförhållandena mel-

lan anställda och arbetsgivare ligger i fokus för analysen.  

 

Beskrivningen av arbetarkollektivet som ett ”skydd” mot det tek-

niska/ekonomiska systemets ”omättliga krav” skiljer Lysgaards (och 

Bergmans) analyser från Wengers beskrivning av praktikgemenskaper. 

Med Wengers termer utgör ansvarstagandet för produktionen och att 

”ha gjort rätt för sig” genom ett väl utfört arbete, sätt för den enskilde 

att visa sig vara en ansvarfull (”accountable”) medlem inför praktik-

gemenskapen och dess verksamhetsmål, dess ”enterprise”. Men Weng-

ers modell ger inga verktyg för en djupare analys av dessa mål (”enter-

prise”). Där visar Lysgaard på att dessa mål också innebär en skydds-

struktur för de anställda. Begreppet arbetarkollektiv visar därmed på 

tydligare definierade gemensamma mål än vad Wengers begrepp gör. 

Kopplingen till maktförhållanden och maktutövning innebär att arbetar-

kollektivets sammanhållande, sociala krafter får tydligare karaktär och 

tyngd, jämfört med Wengers beskrivning av praktikgemenskapernas 

gränser. Lysgaards perspektiv möjliggör en tydligare analys av kostna-

derna och konsekvenserna för den enskilde att bryta med kollektivet än 

vad som är möjligt med hjälp av Wengers begrepp.  

 

Vad Wenger kallar ”icke-deltagande” (”institutional non-participation”) 

beskriver hur lokala praktikgemenskaper aktivt låter bli att delta i prak-

tiker där de är/blir marginaliserade, exempelvis i arbetsledningens prak-

tiker. Denna term varken illustrerar eller förklarar den maktstruktur och 

de intressemotsättningar – uttalade eller principiella – som Lysgaards 

(och Bergmans) ansatser framhäver som centrala för utvecklandet av ett 

arbetarkollektiv. Därmed ger Wengers modell heller inga analytiska 

redskap för att förstå drivkrafterna bakom upprätthållandet av gränser-

na. Här visar Bergman istället på behovet av att legitimera arbetar-

kollektivet genom att använda processpecifik kunskap och erfarenhet 

för produktionens nytta, för att kollektivets skyddsstruktur ska kunna 

upprätthållas, vilket bland annat innebär att begränsa formerna av inter-

aktionen med arbetsledningen. I Wengers ansats beskrivs visserligen 

hinder för att växla mellan olika praktikgemenskaper, olika känslor av 

tillhörighet och lojaliteter, men de strukturella villkoren – anställdas 

relation till det tekniska/ekonomiska systemet – för lojaliteter och soci-
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ala förpliktelser, faller i stort utanför hans analysapparat. Lys-

gaards/Bergmans förståelse av industrins maktförhållanden och pro-

duktionsvillkor ger därmed en substans till analysen av sociala drivkraf-

ter och begräsningar som inte kommer till uttryck i Wengers mer gene-

rella ansats.  
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4. Metod och material 
 

 

 

Avhandlingens analyser bygger på en intervjustudie som genomförts på 

ett pappersbruk. I detta kapitel beskrivs hur studien genomförts och vad 

som motiverat de olika steg som lett fram till resultatet. Kapitlet inne-

håller också en reflektion kring relationen mellan mig som utfört studien 

och det som studerats, dvs. de intervjuade operatörerna och deras ar-

betsplats. En diskussion kring fallets generaliserbarhet och studiens 

värde återfinns i kapitel (9). 

 

Val av fall 

Det främsta urvalskriteriet för att kunna genomföra en studie om ar-

betsmiljödeltagande var att organisationen som skulle studeras hade 

åtminstone rimligt utvecklade rutiner och strukturer för arbetsmiljö-

arbete där anställda kan utöva sina rättigheter att delta (jfr Frick 1994, 

Walters & Nichols 2007). Mindre företag har svårare att uppfylla detta 

kriterium när det gäller anställdas deltagande (Langaa Jensen 2002), och 

att välja en arbetsplats utan strukturer eller rutiner för dialog mellan 

arbetsgivare och anställda framstod inte som meningsfullt (jfr Flyv-

bjerg, 2006). Arbetsplatsen skulle också vara tillräckligt stor för att 

kunna fånga deltagandets dynamik i relationerna mellan ledning och 

anställda samt anställda emellan.  Industrisektorn har också generellt i 

högre utsträckning implementerat ett systematiskt arbetsmiljöarbete än 

andra sektorer av svensk arbetsmarknad. Detta hänger samman med en 

lång tradition av att arbeta för att öka arbetarskyddet genom att minska 

risker och åtgärda tekniska brister. Inom pappersindustrin finns också en 

omfattande facklig verksamhet och även en lång tradition av dialog och 

samarbete mellan fack och arbetsgivare, något som utgör en viktig   

förutsättning för ett fungerande representativt deltagande (Walters & 

Nichols 2007, Walters & Frick 2000). Det valda företaget bedömdes 

därmed, utifrån att det uppfyllde ett flertal strukturella förutsättningar 

för arbetsmiljödeltagande, som väl lämpat för denna studie. Det gick 

alltså att förvänta sig att det på pappersbruket fanns ett etablerat arbets-
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miljödeltagande som omfattade hela, eller i alla fall stora delar av ar-

betskraften och som utgjorde ett erkänt inslag i verksamheten. Fallet är 

därmed valt utifrån dess förväntade informativa värde (Flyvbjerg 

2006:230) för avhandlingens frågeställningar.  

 

För kvalitativa studier av det slag som det här handlar om infinner sig 

frågan om möjligheterna att förstå en miljö, människor och teknik som 

är okända för forskaren. Ett sätt att närma sig den miljö man vill under-

söka är att själv under en längre period närvara, eller till och med arbeta 

i den organisation som ska studeras, något som brukar benämnas ”del-

tagande observation”. Ett annat alternativ är att välja en miljö som fors-

karen på förhand har kunskap om. Detta ger en kortare ”startsträcka” 

samt fördelar när det gäller att förstå såväl hur arbete och organisation 

fungerar som hur sociala relationer är konstruerade och tar sig uttryck. 

Pappersbruket valdes av detta skäl, då jag har själv tidigare arbetat som 

sommarjobbare/vikarie under en sexårsperiod (sammantaget ca 2 års 

arbete) som skiftgående operatör vid rullmaskinerna på tre olika pro-

duktionslinjer på ett pappersbruk på min hemort. Jag har därmed viss 

kännedom om arbetet på pappersbruk liksom i någon utsträckning en 

förförståelse för arbetsmiljöproblem och risker. En nackdel med detta 

förfaringssätt är risken att, även som utomstående forskare, vara ”hem-

mablind” och inte se sådant man själv tar för givet. En kort reflektion 

över min relation till pappersbrukets värld återfinns senare i detta kapi-

tel.  

 

Två ytterligare, mindre studier genomfördes inom projektet. En studie 

genomfördes inom restaurangbranschen och en andra, något mer omfat-

tande, på ett större sjukhus. Dessa två ingår inte i avhandlingens materi-

al. Däremot har inspiration, idéer, reflektioner och annan kunskap häm-

tats ur dem och utnyttjats för analysen av arbetsmiljödeltagandet på 

pappersbruket. 

 

Materialinsamling 

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (Pappers) kontaktades under 

hösten 2003 och ett första möte med arbetsmiljöansvarig på Pappers 

ägde rum i november. Från Pappers sida visade man intresse för min 

frågeställning och ett pappersbruk föreslogs. Förslaget grundades delvis 
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på att detta bruk uppvisade ett mer framträdande engagemang i arbets-

miljöfrågor än bruken generellt. Detta gjorde det lättare att få access och 

sammanföll med önskemålet om en organisation med väl utvecklat ar-

betsmiljöarbete. Ett huvudskyddsombud med samordningsansvar på det 

föreslagna pappersbruket hade kontaktats före mötet och gett sitt med-

givande till att jag skulle få tillträde. Denna person blev min kontakt på 

pappersbruket, tog emot mig vid samtliga besök samt stod för att arran-

gera intervjuer med anställda på företaget.  

 

Sammanlagt har sju besök gjorts på pappersbruket, under perioden slu-

tet av januari t.o.m. början av juni 2004. Det första besöket var ett initi-

alt möte mellan mig och huvudskyddsombudet där intervjuerna planera-

des. Det stod klart att det inte fanns så stora möjligheter att göra inter-

vjuer utanför arbetstid eller att göra anspråk på längre oavbruten inter-

vjutid. Detta beror till stor del på produktionens karaktär. Eftersom alla 

personer fyller en funktion i produktionsprocessen så krävs extra be-

manning om någon ska gå ifrån någon längre tid. Varje intervju skulle i 

sådana fall kosta företaget en hel dags extrautkallad arbetskraft, vilket 

inte var acceptabelt. För att kunna göra ett större antal intervjuer fick jag 

begränsa mig till att göra intervjuerna under drift, på den tid som inter-

vjupersonerna kunde avvara (med förmans godkännande). En ungefärlig 

tid på ca 45 minuter upp till en timme framstod som rimligt och bedöm-

des också av huvudskyddsombudet som den tid förmännen kunde und-

vara arbetskraft. Villkoret var dock i samtliga fall att produktionen 

skulle gå först och att intervjun skulle avbrytas om akuta arbetsinsatser 

behövdes, vilket skedde vid något enstaka tillfälle.  

 

Antalet intervjuer som genomförts är 16 stycken på operatörsnivå, varav 

4 med kvinnor. Dessutom gjordes en gruppintervju med delar av en un-

derhållsgrupp samt en intervju vardera med en förman, en avdelnings-

chef, en företagsläkare, en personalman och en fackordförande. Utöver 

detta har ett par formella intervjuer gjorts med huvudskyddsombudet 

samt ett flertal mer informella diskussioner med denne. Jag har även 

haft kortare samtal med en skyddsingenjör, men också då utan att det 

varit fråga om formell intervju eller möte och det har därför, till skillnad 

från de övriga intervjuerna, inte spelats in.  

 

Mellan två och fyra intervjuer genomfördes vid varje besök. Vid varje 

tillfälle har huvudskyddsombudet tagit emot och vi har gemensamt i 
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början på varje besök planerat hur dagen skulle komma att se ut, vilka 

arbetsställen som var möjliga, lämpliga och önskvärda att besöka och 

göra intervjuer på, vilka personer som kontaktats på förhand, samt dis-

kuterat aktuella händelser på bruket. Dessa möten har också varit en 

möjlighet för mig att ge reflektioner utifrån intervjuerna, ställa följdfrå-

gor med mera. På grund av skiftgången var det i de flesta fall inte möj-

ligt att i någon större utsträckning på förhand kontakta arbetsställena. 

Kontakt med förman togs ofta på morgonen samma dag som intervjuer-

na genomfördes på de arbetsställen jag haft önskemål om att få besöka. 

Val av intervjupersoner gjordes således till viss del av huvudskyddsom-

budet efter mina önskemål om arbetsställe. En hel del intervjuer gjordes 

dock med personer som inte valts ut i förväg utan skedde med den i 

skiftlaget som för stunden hade tid/lust/möjlighet att gå ifrån. 

 

Företagets säkerhetsregler gjorde, tillsammans med svårigheter att hitta 

rätt utan kännedom om bruket, att huvudskyddsombudet följde med mig 

ut till arbetsställena och ibland även hämtade mig när intervjuerna var 

klara. I de flesta fall hade förmannen informerat skiftlaget, men endast i 

några fall hade någon person utsetts att delta i intervjuerna. Huvud-

skyddsombudet bistod även här med att (åter) informera skiftlaget om 

vem jag var samt vad mitt ärende var och självfallet fick jag även själv 

chans att presentera mig. I några enstaka fall var det svårt att få någon 

att ställa upp på att bli intervjuad (trots huvudskyddsombudets mycket 

goda kontakter och kännedom om i det närmaste samtliga anställda ope-

ratörer) och i något fall ställde tillfrågad person upp med viss motsträ-

vighet. Vid något tillfälle tyckte jag mig även ana att deltagandet i inter-

vjuerna skedde efter order av arbetsledaren, trots att detta inte alls var 

avsikten från min sida. Jag var då extra noga med att påpeka frivillig-

heten i att ställa upp och att alla chanser fanns att avbryta deltagandet i 

intervjun, endera direkt eller i efterhand. Vid de flesta intervjutillfällen 

fanns ett ledigt kontor, laboratorieutrymme, matrum eller annat rum att 

tillgå för att kunna sitta ostört, men i ett antal fall fick intervjuerna göras 

direkt i manöverrummen och endast delvis ostörda. Detta kan ha påver-

kat viljan att prata fritt, eftersom det då var möjligt att någon arbetskam-

rat eller arbetsledare kunde höra vad vi pratade om. Anonymitet utlova-

des till samtliga operatörer och även möjligheten att avbryta direkt eller 

i efterhand via den kontaktinformation jag lämnade ut. 
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En intervjuguide hade utarbetats för intervjuerna (se bilaga).  Ambition-

en med denna var att försöka hålla frågorna så öppna som möjligt, där 

intervjuguiden endast skulle vara till hjälp att täcka in olika frågeområ-

den och att ha exemplifierade stödfrågor noterade. Intervjuguiden täckte 

dessutom in fler områden än vad som var tänkt skulle ingå i de enskilda 

intervjuerna. Intervjupersonernas intresse, betoningar, vilja och förmåga 

att prata kring de olika områdena skulle få vara så styrande som möjligt. 

Tidsaspekten hade också stor inverkan, då den korta tiden i många fall 

gjorde det nödvändigt att fokusera på vissa områden och skynda över 

andra. I några fall, där det fanns tid och intresse från intervjupersonens 

sida, gavs möjlighet att gräva djupare i ett flertal frågeområden. Inter-

vjuguiden justerades efterhand för att anpassas efter erfarenheterna från 

genomförda intervjuer, men också för att nya intresseområden kom in i 

bilden.  

 

Trots att viljan och ambitionen var att hålla intervjuerna så öppna som 

möjligt blev ett par intervjuer av mer formell karaktär än jag önskat. 

Min bedömning är att detta hade två orsaker, först och främst att tiden 

var knapp och att intervjupersonen ”ville bli klar” och inte utvecklade 

sina svar och tankegångar i någon högre utsträckning. En andra förkla-

ring kan vara viss motvilja mot intervjusituationen och eventuellt mot 

mig som intervjuare. I dessa fall var intervjuguiden behjälplig och 

kunde följas mer ordagrant än vid merparten av intervjuerna. Min upp-

levelse är att intervjuguiden och frågorna i stort sett fungerade bra för 

samtliga intervjuer och att upplägget kändes logiskt, även för intervju-

personerna. Ett flertal intervjupersoner kommenterade också att inter-

vjun känts uttömmande och att frågorna ”var bra”.  

 

Transkription och presentation 

Jag bad vid varje tillfälle om att få spela in intervjun, vilket jag fick i de 

flesta fall. Någon enstaka person nekade och då förde jag anteckningar i 

stället. De första inspelningarna skedde med kassettbandspelare och de 

senare via digital diktafon. Tre av bandinspelningarna gick dessvärre 

förlorade pga. brister i teknik samt i ett fall på grund av handhavande. 

Detta upptäcktes dock direkt vid återkomst från besöket på pappersbru-

ket och jag fyllde då ut de anteckningar jag hade gjort med vad jag kom 

ihåg av vad intervjupersonen sagt.  
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Några intervjuer har transkriberats av mig själv, men en stor del lämna-

des till en skrivbyrå för transkription. Ambitionen var från början att 

transkribera allt själv, men av tidsskäl valdes alternativet att låta skriv-

byrån utföra merparten av transkriptionerna. Detta är dock delvis pro-

blematiskt, eftersom man från skrivbyråns sida inte hade möjlighet att 

föra in kontextuella inslag från intervjuerna på samma sätt som jag själv 

skulle ha gjort utifrån mina minnesbilder och upplevelser. Skrivbyråns 

transkriptionsform är heller inte lika noggrann som min egen, vilket 

bland annat yttrar sig i att talpauser mm inte är markerade. En stor del 

av de facktermer som återkommer i intervjuerna kan också vara svåra 

för utomstående att förstå, vilket visade sig genom feltolkningar och 

användandet av felaktiga ord (här finns en uppsjö av mycket lustiga 

exempel!); det förekom framför allt när det var svårt att på inspelningen 

höra vad intervjupersonen sade. Intervjuerna har därför genomlyssnats 

ett antal gånger och i tveksamma fall har transkriptionerna jämförts med 

ljudspår och anteckningar. 

 

Jag benämner i texten de personer som deltog i intervjuerna på pappers-

bruket intervjupersoner, förkortat (IP). För att göra citaten än mer ano-

nyma har jag avkodat kön samt befattning, detta för att inte de specifika 

händelser som återges ska vara alltför enkla att härleda till en enskild 

person. Jag använder också beteckningen ”operatör” på samtliga an-

ställda på ”golvnivå” på pappersbruket, även om denna titel inte alltid är 

helt korrekt. Beteckningen operatör inkluderar alltså även anställda som 

inte är processoperatörer utan arbetar med underhåll, som truckförare 

eller motsvarande, men som hierarkiskt befinner sig på likartad nivå, 

som alla har potential att inkluderas i arbetarkollektivet, som har blåställ 

och som alla har likartade förutsättningar för arbetsmiljödeltagande. 

Anställda tjänstemän, tekniker, stabspersonal el. dyl. inkluderas inte i 

analysen av anställdas deltagande. Ett antal av intervjupersonerna har 

dubbla roller, exempelvis som operatör och skyddsombud. Jag har då 

angett den roll som jag uppfattar att intervjupersonen uttalar sig ifrån, 

exempelvis ”operatör” i de fall ett skyddsombud beskriver något ur sitt 

vardagliga arbete och vice versa. 

 

Beteckningen ”arbetsgivaren” används i löpande text som utbytbart med 

Lysgaards term ”det tekniska/ekonomiska systemet”. Den senare termen 

är en analytisk term som visar på att det inte enbart rör sig om individer 

eller individuella företag, utan att produktionsekonomi och teknik också 
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är av betydelse. I själva arbetsmiljödeltagandet möter dock anställda 

representanter för arbetsgivaren, som har lagstadgat ansvar att driva 

arbetsmiljöarbetet. Därför används i analysen främst begreppen ”arbets-

givare” eller ”arbetsledning” som generella termer för att beteckna den 

eller de personer eller funktion/er som utgör de anställdas motpart i  

arbetsmiljöarbetet.  

 

I några fall har jag justerat språket i citaten så att de ska bli enklare att 

förstå och vara mer i linje med konventionella språkregler, även om min 

ambition har varit att i stor utsträckning behålla talspråksformen. En 

tanke med detta är att intervjupersonerna inte ska framstå som ”dumma” 

eller oskickliga att uttrycka sig, på grund av att ett alltför ojusterat tal-

språk ser så ut i skrift. De citat som återges i avhandlingen har i några 

fall kortats ned, bland annat genom att stryka meningar som inte avslu-

tats för att intervjupersonen formulerat om sig eller vid upprepade fra-

ser. Dessa strukna delar markeras med [...].  

 

När jag gör mina beskrivningar och analyser nedan så använder jag mig 

av utvalda citat, som på flera sätt är lösryckta ur sitt sammanhang. Uti-

från dessa gör jag sedan tolkningar på ett sätt som kan framstå som ge-

neraliserande och samtidigt grava förenklingar av mycket mer kompli-

cerade situationer, tankar och handlingar. Tillsammans kan detta bidra 

till att framställa både företaget och enskilda intervjupersoner lite för 

enkelspårigt och endimensionellt. Detta är självfallet inte min avsikt. 

Jag hoppas därför att läsaren har i minnet att följande text är mina tolk-

ningar, där jag satt fokus på vissa fenomen utifrån de frågeställningar 

och teoretiska perspektiv som jag utgått ifrån. De framställs därmed 

som mer renodlade fenomen än de förmodligen uppfattas vara i den 

verklighet där de äger rum i. Jag vill därför också poängtera att jag hy-

ser stor respekt för kunnandet och den förståelse som uppvisas av de 

personer som tagit sig tid att bli intervjuade i denna studie. 

 

Kodning och analys 

Efter ett antal genomlyssningar av intervjuerna och läsningar av tran-

skriptionerna kodade jag materialet i flera led. Min kodning styrdes del-

vis av intervjuernas frågeområden och teman. I hög utsträckning tilläts 

dock kategorier som uppkom ur materialet styra kodningen (Kvale 
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1997). Tolkningsprocessen har varit ständigt pågående, där utdrag ur 

intervjuerna har analyserats utifrån vad intervjupersonerna berättar om 

samt vilka narrativ som de använder för att beskriva olika skeenden och 

situationer. Jag använde programmet NVivo för det praktiska kodnings-

arbetet.
7
 Detta hade sina fördelar genom möjligheterna att skapa över-

blick över materialet och snabbt kunna göra förändringar i kodningen. 

Möjligheten att koda varje stycke text i flera lager var också mycket 

behjälplig, liksom möjligheten att hantera, gruppera och konfigurera en 

stor mängd koder. Koder sattes samman i olika konfigurationer, vilket 

gav möjligheten att åter läsa material, utdrag ur olika intervjuer, nära 

varandra och därmed se intervjuutdragen i olika sammanhang.  

 

Analysen av materialet gjordes i flera steg och tilläts vara känslig för 

nya idéer och uppslag. Tillvägagångssättet har delvis lånats från diskur-

sanalytisk metod i det att texterna har behandlats som data, inte enbart 

som information om verkligheten. Syftet har varit att studera hur arbete, 

arbetsmiljö och deltagande konstrueras genom att söka efter mönster i 

de betydelser som etableras i intervjumaterialet.  

 

Analysen har lånat verktyg från den form av diskursanalys som utveck-

lats av Fairclough (1992, Winther Jørgensen & Philips 2000), även om 

inga anspråk görs på att den är fullödig eller ens enhetlig till sin karak-

tär. Det handlar istället om ett sätt att läsa intervjumaterialet och med 

diskursanalysens hjälp vara uppmärksam på användningen av exempel-

vis metaforer, intertextualitet, agens, sådant som tas för givet, hur rela-

tioner gestaltas, hur betydelser värderas, vilka subjektspositioner som 

intas och görs möjliga i texten, etc. En analytisk poäng har varit att i 

kodningen av materialet söka efter relationerna mellan ”diskursen om 

arbetsmiljöarbetet” och ”arbetets diskurser”, dvs. uppmärksamma hur 

ett meningssystem kring organisationens arbetsmiljöarbete framställs i 

intervjuerna och vilken relation detta system har till hur operatörerna 

begripliggör arbetsmiljö och risker i sitt dagliga arbete. De diskursana-

lytiska verktygen har dock ”bara” varit sätt att hantera och arbeta med 

                                                 
7
 Företaget som tillverkar NVivo heter QSR International och på deras hemsida kan 

man läsa om hur NVivo fungerar och kan användas.   
http://www.qsrinternational.com/products_nvivo.aspx För min studie använde 
jag dock en tidigare version av programmet, men när det gäller kodning av 
materialet är principerna likadana för version 10 (som är aktuell när detta skrivs)  
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själva intervjumaterialet. När det gäller att mer sammanhängande förstå 

och tolka det som framkommer i intervjuerna och relatera detta till av-

handlingens frågeställning om arbetsmiljödeltagandet, har istället de 

teoretiska perspektiv som presenterades i föregående kapitel varit väg-

ledande.  

 

Valet av teoretiskt angreppssätt för att genomföra avhandlingens analys 

var långt ifrån givet på förhand, utan har utkristalliserats under arbetets 

gång. Detta innebär att jag inte på förhand hade ett färdigt teoretiskt 

ramverk att förhålla mig till när jag genomförde intervjuerna. Det bety-

der dock inte att intervjuerna genomfördes helt förutsättningslöst och att 

all tolkning och analys gjordes först i efterhand. Snarare var det så att 

jag hade ett antal empiriska och teoretiska intressen som ”slogs om 

uppmärksamheten” under projektets gång. Här kan det vara berättigat 

att fråga sig om detta inte var ett resultat av undermåliga förberedelser 

och att det hade varit effektivare att redan på förhand ha designat stu-

dien ingående, så att såväl intervjuer som analys kunnat genomföras 

mer effektivt och kanske kunnat gå djupare. Men, det är lika berättigat 

att ställa frågan om jag inte borde varit än mer öppen och fri från före-

ställningar och intressen för att jag verkligen skulle haft möjlighet att 

fånga det unika och intressanta i empirin utan att låta mig styras av mina 

(många) teoretiska intressen. Svaret på båda dessa frågor är att jag har 

gjort en kompromiss – och att denna kompromiss också bar med sig en 

rad fördelar. Den främsta bland dessa, som jag själv uppfattar det, är att 

jag haft möjlighet att slutligen välja ett analytiskt perspektiv som jag 

ansett vara mest lämpat och som jag tycker har varit till stor hjälp för att 

förstå incitament, bevekelsegrunder, förutsättningar och hinder för an-

ställdas deltagande i arbetsmiljöstyrningen.  

 

Valet av kunskap och praktikgemenskaper som huvudsaklig analytisk 

inriktning var därför inte förutbestämt. I ett första skede var mitt intresse 

mer riktat på risker, hur de uppfattades och bemöttes, bland annat i re-

lation till konstruktion av maskuliniteter (se vidare nedan). Att skapa ett 

säkert arbete är ju arbetsmiljöarbetets syfte och därav kommer behovet 

av att klarlägga vad de inblandade aktörerna menar med säkerhet och 

risk för att kunna förstå arbetsmiljödeltagandets principer. Här var Sil-

via Gherardis (et al. 1998, Gherardi 2001) analys av hur olika aktörer 

inom samma organisation, på samma arbetsplats har högst skiljaktiga 

uppfattningar om risker, dess orsaker och hur de ska hanteras, en start-
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punkt för mitt val av analytiskt fokus. Gherardi (ibid.) hävdar vidare att 

arbetets praktiker och arbetet för att skapa säkerhet i arbetet inte går att 

separera, att det ena är djupt förankrat i det andra. Med detta perspektiv 

förklarar Gherardi svårigheterna med initiativ för att styra arbetsmiljön 

och säkerheten, som inte omfattar och försöker medla mellan olika 

gruppers skilda praktiker och förståelseramar, såsom exempelvis ansat-

ser för att från arbetsledningens sida skapa en säkerhetskultur på en ar-

betsplats. Hon pekar även på vikten av att analysera aktörernas situerade 

kunskaper för att förstå incitament och drivkrafter när det gäller säker-

het. Från Gherardis perspektiv hämtade jag således ett fokus för min 

fortsatta analys av operatörernas kunskaper om och i arbetet, deras syn 

på och förhållningssätt till risker, samt villkoren för arbetsmiljödelta-

gandet som gemensam kunskapsprocess mellan aktörer, mellan arbets-

givare och anställda.  

 

Ankomst/återkomst – intervjuarens inträde på arbetsplatsen 

Forskarens bakgrund och egna erfarenheter har självklart betydelse när 

man besöker en arbetsplats för att göra intervjuer med dess anställda. 

Jag vill därför kort reflektera över mina upplevelser av hur det var att 

träda in på den arbetsplats som utgör avhandlingens empiriska fält och 

över vad mina erfarenheter kan ha för betydelse i intervjusituationerna. 

 

När jag själv under min studietid under andra hälften av 1990-talet, fick 

anställning som sommarvikarie på ett pappersbruk på min hemort hade 

jag inga tidigare erfarenheter av denna industri, eller några egentliga 

kopplingar dit. Jag var nog mer en ”främling” än många andra sommar-

vikarier, som hade släktingar (ofta fäder) på fabriken eller som gick 

utbildningar som var relaterade till industrin. Från att ha varit främling 

blev jag alltmer accepterad, och efter några år ett bekant ansikte för 

många och mer eller mindre inlemmad i gemenskapen. Senare, när jag 

lämnat arbetet och valt en karriär utanför fabriksgrindarna, blev jag åter 

en främling, om än med kännedom om – och respekt för – arbetet på 

pappersbruket. 

 

Detta gjorde det naturligtvis lite extra speciellt att än en gång kliva in 

genom ett pappersbruks grindar, in till de varma, ångande och dånande 

pappersmaskinerna. Men eftersom jag bara arbetat på en och samma del 
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i processen var min kännedom om fabrikens övriga delar begränsad (om 

än inte obefintlig). Utöver de känslor av nostalgi, som infann sig vid 

rull- och pappersmaskinerna, så var jag därför väldigt nyfiken på att få 

veta mer om hur brukets övriga delar fungerade. 

 

Min erfarenhet av att arbeta på pappersbruk avspeglar sig givetvis på 

olika sätt i studien, bl.a. i valet av frågor och självklart i mitt sätt att 

ställa dem. På många sätt skedde detta omedvetet, i och med att även 

jag i någon utsträckning omfattas av delar av de diskurser och idéer som 

präglar bruksmiljön. Jag kan därför i vissa fall ha haft svårt att distan-

sera mig från dem och göra rättvisa analyser. I början av, eller under 

intervjuerna, brukade jag nämna att jag tidigare jobbat på en rullmaskin. 

Förutom den uppenbara fördelen att enklare kunna förstå och relatera 

till de maskiner, arbetsmoment och attityder som intervjupersonerna 

refererade till, så gav det mig också möjligheten att berätta om exempel 

från ”mitt” pappersbruk och be intervjupersonen kommentera dessa 

eller relatera till situationen på det egna bruket, att ange om liknande 

fenomen förekom även där, osv. I några fall fungerade detta ”utbyte” av 

erfarenheter och anekdoter som ett slags ”öppnare” för fler och mer 

detaljerade berättelser. Kanske bidrog det också i vissa fall till att inter-

vjupersonen gav uttryck för mer värderande svar. Intressant nog skiljer 

sig de båda pappersbruken en hel del åt i flera avseenden och dessa kon-

trasterande berättelser har varit mycket värdefulla för analysen. 

 

Jag vill göra ytterligare en reflektion utifrån mina upplevelser av att 

träda in på ett, för mig, okänt fabriksområde. En känsla som var mycket 

påtaglig, om än svårdefinierbar, när jag i huvudskyddsombudets säll-

skap klev in på själva pappersbruket (alltså de lokaler som innefattar 

pappersmaskin, rullmaskin, emballering och omrullning), var den av att 

snedda över någons bakgård eller gräsmatta, där man nog inte borde 

promenera hur som helst. Man ser kanske inte någon personal där, men 

man vet att man troligen är sedd av skeptiska ögon. Att, som en utom-

stående, gena genom emballeringen, över alla transportband, mellan alla 

påknuffare och olika gränslägen (fotoceller) är lite som att hoppa fram 

på tuvor i ett träsk. Man vet inte säkert var man riskfritt kan sätta ner 

foten utan att kliva på något rörligt, råka bryta något gränsläge och där-

med aktivera någon maskin, kanske sätta pappersrullar i rörelse, eller 

något annat olämpligt. På liknande sätt kan det kännas vanskligt att gå 

på ytor som tycks vara öppna och ”riskfria”, då dessa kanske är trans-
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portpassager för truckar eller tambourer (de stora maskinrullarna från 

pappersmaskinen), eller avlastningsytor dit man slänger ner löspapper 

eller annat.  

 

Dessa känslor var uttryck för min tydliga upplevelse av att inte höra 

hemma på pappersbruket, att inte vara en del i vad som pågick där. Jag 

kände mig inte delaktig, jag förstod inte hur saker och ting fungerade 

eller ens hittade på området. Min osäkerhet hade också med säkerhet att 

göra. När man som operatör kliver omkring, klättrar och hoppar på 

denna arbetsplats tar man vissa, självklara och av tekniken givna risker. 

Det gäller att ha kännedom och kontroll över sina handlingar och rörel-

semönster och samtidigt veta var man har varandra inom skiftlaget, just 

av säkerhetsskäl. Att ha utomstående, som jag i detta fall, ”springandes 

runt” är väldigt irriterande för de anställda, mycket beroende på att det 

skapar osäkerhet och ökade risker. Man kan då som operatör inte kan 

vara säker på det är fritt fram, när man exempelvis ska släppa iväg en 

rulle ut på golvet, och man mister som truckförare lite av den tillit på att 

vägen är framkomlig som krävs för att köra truck i lokaler som inte 

medger fri sikt åt alla håll samtidigt. Den osäkerhet jag kände kan tolkas 

som att jag förstod farorna, men inte hade kunskap nog att hantera dem, 

inte kände till nödvändiga rörelsemönster och regler. Sådan kännedom 

är något som helt utomstående personer, utan erfarenhet från industriar-

bete, kan vara i total avsaknad av, men som jag, trots min känsla av att 

vara främmande, ändå delvis hade och som därför i viss utsträckning 

gjorde mig till en ”insider”.  

 

Tysta områden – Att fråga om kön och att fråga om risk 

Det samtal som utgör en intervju ska i sig förstås som ett slags konstrue-

rande handling som äger rum i ett samspel mellan intervjuare och inter-

vjuperson (Kvale 1997, Thomsson 2002). De berättelser som en inter-

vjuperson återger under intervjuerna är framställningar av den egna per-

sonen som sker inför intervjuaren samt – i de fall man inte sitter helt 

ostört eller är säker på att ingen hör – framställningar som inte riskerar 

att ställa intervjupersonen i dålig dager. Det kan med andra ord finnas 

områden som är svårare att prata fritt kring, antingen av egna uppfatt-

ningar eller som en anpassning till intervjuaren och/eller omgivningen. 
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Ett sådant ”tyst” område som framträtt under denna avhandlings inter-

vjuer är frågeställningar kring kön. Det finns därför anledning att reflek-

tera över relationen mellan ämnesområdet kön och områdena arbete och 

arbetsmiljö. 

 

Pappersindustrin är liksom många andra tyngre industrier mansdomine-

rad, framförallt på operatörsnivå. Industriarbete av detta slag har haft en 

betydande roll, både i Sverige och internationellt, för hur manlighet har 

uppfattats genom att ”könskoda” såväl arbetsuppgifter som arbetsförut-

sättningar (Pettersson 1996). Arbetsbefattningar som kopplats till mus-

kelstyrka, smuts, buller liksom till teknikanvändning, tunga maskiner 

och teknisk kompetens har getts högre status och knutits till manlighet. 

Jag ägnade min D-uppsats i Medie- och Kommunikationsvetenskap just 

åt hur maskulinitet skapas och reproduceras i arbetet på pappersbruk. 

 

Inom pappersindustrin har på senare år flera ansatser gjorts för att bryta 

detta mönster och anställa fler kvinnor till bl.a. operatörsbefattningar. 

Det framgick redan vid de initiala kontakterna med det pappersbruk där 

avhandlingens studie är genomförd, att man på detta bruk hade fler 

kvinnor anställda än snittet inom branschen, samt att en proportionellt 

stor andel var anställda som operatörer (istället för som tjänstemän, vil-

ket är vanligast). Av de genomförda intervjuerna för avhandlingspro-

jektet gjordes fyra med kvinnor på operatörsbefattning, vilket är pro-

portionellt relativt nära den könsmässiga fördelningen på pappersbruket. 

Det framkom dock att få kvinnor avancerade till högre befattningar utan 

de tycktes ”fastna” i ofta tunga, arbeten med lägre status. 

 

I den intervjuguide som utarbetades ingick kön som frågeområde som 

formades utifrån de erfarenheter jag gjort från de intervjuer som genom-

förts för min D-uppsats. Under intervjuerna så ställde jag bl.a. frågor 

kring vem som passar in, vem som inte passar in i arbetslaget, vad som 

kännetecknar en god arbetskamrat samt hur man upplever kvinnors situ-

ation på fabriken, alternativt hur man upplever det att vara kvinna i en 

mansdominerad miljö. Detta var frågor som genererat innehållsrika be-

rättelser för D-uppsatsen. Resultatet från intervjuerna var dock magert. 

Även om detta område inte gavs någon särskild vikt under intervjuerna 

framstår det samlade materialet kring kön och kring relationen mellan 

kvinnor och män på pappersbruket som påfallande knapphändigt. Detta 

föranleder några reflektioner med metodologisk bäring.  
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Att direkt fråga om hur man upplever att relationerna mellan män och 

kvinnor – eller situationen som kvinna eller man på fabriken – är meto-

dologiskt problematiskt. Det blir då jag, som utomstående, som för in 

ämnet som annars kanske inte skulle uppkommit spontant. Att tvinga de 

personer som deltar i intervjun att prata om och diskutera dessa frågor 

kan uppfattas som att jag kräver ett ställningstagande i en fråga som av 

flera skäl kan vara lite obekväm och kring vilken det inte är socialt ac-

cepterat att svara vad som helst. Dessutom blir det jag som, genom mina 

frågor om kvinnor på fabriken, dels benämner kön – dvs. i detta fall gör 

just kvinnor till ”kön” i motsats till den manliga ”normaliteten” - dels 

gör detta till ett ”problem”, vilket är mycket problematiskt. Min ambit-

ion var givetvis att anpassa mina frågor, även om det var svårt att finna 

någon enkel väg förbi denna problematik. De svar jag fick kring kvinnor 

på fabriken var i del flesta fall dock relativt välformulerade, vilket anty-

der att det fanns ett relativt ”färdigt” språk kring detta (se nedan) och att 

mina frågor inte framstod som helt obegripliga i sammanhanget. 

 

Under intervjuerna uttryckte de flesta att de var odelat positiva till kvin-

nor på fabriken, att man hade bra erfarenhet av att direkt eller indirekt 

arbeta med kvinnor. Flera menade också att kvinnorna var duktiga, 

minst lika bra som männen, ibland till och med bättre på vissa uppgifter. 

Några av dessa beskrivningar gjordes också med motpol i ”hur det var 

förut”, eller i vissa fall vad andra tycker (i stil med ”jag vet ju att det 

brukar snackas en massa, jag vet ju vad andra tycker, men jag tycker att 

det funkar bra” fiktivt citat). Jag uppfattade inte att någon av intervju-

personerna reagerade märkbart på frågeställningen, utan snarare på så 

vis att man gärna delade med sig av sin egen uppfattning som motbild 

till de fördomar kring kvinnor som skulle varit självklara. Det språk som 

var etablerat kring kön gav således uttryck för en jämställdhetsdiskurs 

som få ville avvika från. Samtidigt var det endast någon enstaka inter-

vjuperson som utvecklade något resonemang om ojämlikhet eller olik-

het i förutsättningarna i arbetet. Utöver att bekänna sig till vad jag upp-

fattade som rådande normer för jämställdhet var det näst intill tyst kring 

detta område.   

 

Tysta områden utgör därmed ett dilemma när man gör intervjuer, ef-

tersom det kan vara både obetydliga och väldigt kritiska områden som 

är tysta inom den grupp, eller den praktikgemenskap där intervjuerna 
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genomförs. I sin avhandling om hur säkerhet skapas på passagerarfartyg 

diskuterar Christer Eldh (2004)  de svårigheter han mötte när frågor om 

sjöfartens och skeppets risker kom på tal. Även om det framstod som 

väldigt tydligt att de olika personalgrupperna alla var högst medvetna 

om vikten av säkerhet ombord och hur de skulle agera för att bidra till 

denna, ville få av de han intervjuade prata om risker. Genom att formu-

lera om frågorna så att de istället kom att fokusera på säkerhetspraktiker 

blev det dock möjligt att diskutera detta område.  

 

Här finns paralleller till denna avhandlings frågeområden. Å ena sidan 

uppgav min kontaktperson att det fanns ett etablerat samtal kring arbets-

miljö bland operatörerna på fabriken. Detta märktes också under inter-

vjuerna, då frågor kring arbetsmiljö, rutiner och deltagande framstod 

som mycket enklare att tala om än till exempel kön. Samtidigt fanns en 

ovilja mot att diskutera risktagande eller stress.  Det föreföll inte vara 

giltiga eller tillåtna artikuleringar av arbetet. Genom att istället prata om 

kunskap och kompetens blev det möjligt att föra en diskussion om hur 

säkerhet i arbetet skapades och få en bild av hur operatörerna förhöll sig 

till och hanterade risker i arbetet. På samma sätt var samtal kring 

skyddsombudens uppdrag relativt enkla att föra, medan däremot dis-

kussioner av skyddsombudets roll och relation till skiftlaget var betyd-

ligt svårare att prata om. Men även tystnad i samtal har analytiskt värde, 

i synnerhet där det uppstår tystnad kring sådant man, som utomstående, 

förväntar sig många berättelser, synpunkter och argument kring. I min 

analys har jag därför också försökt tolka tysta områden och sätta in dem 

i ett teoretiskt och empiriskt sammanhang. 
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5. Att arbeta på pappersbruk 
 

 

 

Att arbeta på ett pappersbruk är – precis som andra arbeten – en speciell 

erfarenhet som inte alltid är enkel att förstå eller sätta sig in i för en ut-

omstående. Detta kapitel ska ge inblick i industriarbetet genom en över-

siktlig bakgrundsbeskrivning av pappersindustrin, av hur papperstill-

verkning går till och av själva arbetet med exempel på arbetsuppgifter 

som utförs och hur det är att arbeta på ett skiftlag. Beskrivningarna och 

karakteriseringen av pappersbruket ska också motivera valet av fallstu-

die utifrån dess strukturella förutsättningar för ett väl fungerande arbets-

miljödeltagande.  

 

Detta kapitel utgör det första steget i avhandlingens analys av deltagan-

det i det organiserade arbetsmiljöarbetets kunskapsprocess. Jag ska visa 

hur anställdas erfarenheter och förståelse av arbetet och dess betingelser 

är avgörande för kunskapsbildningen om arbetsmiljö och därmed för 

arbetsmiljödeltagandet. Kapitlet ska också visa hur anställdas förståelse 

och utförande av arbetet i avgörande avseenden konstrueras i sociala, 

kollektiva sammanhang. För denna analys tar jag hjälp av Wengers 

(1998) generella modell för lärande i praktikgemenskaper. Han pekar på 

att kunskap om och i arbetet också inbegriper sociala aspekter, såsom 

känslor av tillhörighet, delaktighet och relationer, samt definitioner av 

kompetens och av vem som kan anses vara kompetent.  

 

Den vanligaste organiseringen av operatörsarbete på pappersbruket är 

lagarbete, varför detta också har en central plats i analysen. Wengers 

generella perspektiv kompletteras därför med Paavo Bergmans mer spe-

cifika analyser av lagarbetets betydelse och funktion i en processindustri 

samt av förutsättningar och drivkrafter för att utveckla lokal kompetens 

i arbetet. Kapitlet ska därutöver analysera vad det betyder för relationen 

mellan operatörerna och arbetsgivaren att operatörerna utvecklar kun-

skap. För detta utgår jag från Lysgaards teori om arbetarkollektivet och 

dess förhållande till det ”tekniska/ekonomiska systemet”, samt från den 

utveckling Bergman gör av begreppet arbetarkollektiv genom att koppla 

det till betydelsen av operatörernas kompetens för produktionens nytta.  
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Detta kapitel ska med andra ord analysera de sociala och kollektiva 

aspekterna av operatörernas kunskap om och i arbetet, alltså den kun-

skap som de förväntas bidra med i arbetsmiljöarbetets kunskapsprocess 

i samverkan med arbetsgivaren. 

 

Begreppet ”pappersbruk” kan vara lite förvillande, då det dels används 

för att beteckna hela produktionsenheten, alltså hela den totala anlägg-

ningen på orten, dels utgör en separat del av anläggningen – själva till-

verkningen av papper från massa. Pappersbruk används i texten nedan 

omväxlande i båda dessa betydelser, med förhoppning om att det fram-

går klart av sammanhanget vad som avses. Beskrivningarna av produk-

tion, teknik och arbete är också mest detaljerade när det gäller pappers-

bruket i specifik betydelse och därmed mindre utvecklade när det gäller 

massatillverkning, och andra delar av produktionsprocessen. Det enkla 

skälet till detta är att jag själv har erfarenhet av arbete just på ett pap-

persbruk och därmed kan göra bättre beskrivningar av det. Även om det 

finns skillnader både mellan olika enheter inom det studerade bruket 

samt mellan detta och det bruk jag arbetade vid, är min bedömning att 

de principiella karaktärsdrag som beskrivs är tillräckligt likartade och 

att de skillnader som finns inte påverkar analysen.  

 

Den information som ligger till grund för presentationen nedan bygger 

på material från Svenska Pappersindustriarbetarförbundet (Pappers), 

från arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna samt från det stude-

rade företaget. De generella siffor som gäller för hela branschen är häm-

tade från angivna källor medan de mer specifika siffrorna om pappers-

bruk är ungefärliga uppskattningar för att inte peka ut det studerade 

pappersbruket utan ge en allmän uppfattning om volymer, storlekar, 

mängder etc. 

 

Att tillverka massa och papper 

Tillverkning av papper och pappersmassa har en lång historia och utgör 

idag en viktig del av svensk industri. Skogsindustrin som helhet, där 

pappersindustrin utgör största sektorn, men som också inkluderar bl.a. 
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sågverksindustrin, trävaruindustrin samt industrier för trä- och pappers-

förpackningar, svarade år 2006 för 11 procent av den svenska exporten.
8
 

Sverige är världens tredje största exportör av papper och sågade träva-

ror, samt världens fjärde största exportör av pappersmassa. Ca 28 000 

personer arbetar inom branschen, varav ca 19 000 är arbetare.
9
  

 

Massa- och pappersindustrin är kapitalintensiv. Investeringar i nya mas-

salinjer eller pappersmaskiner uppgår till flera miljarder kronor. I ge-

nomsnitt utgör skogsindustrins andel av de totala industriinvesteringar-

na 15–20 procent. År 2006 fanns i Sverige 47 pappersbruk (att jämföra 

med 62 stycken 1980) och 44 massabruk (72 stycken 1980), där ett fåtal 

stora bruk står för den största delen av produktionen. Ofta ligger massa- 

och pappersbruk tillsammans och utgör en enhet, men i några fall pro-

duceras endast en av produkterna. Den totala produktionen uppgick 

2006 till tolv miljoner ton papper och ungefärligen lika mycket massa, 

från en nivå på omkring sju, respektive tio miljoner ton 1980. Färre bruk 

producerar således mer papper och massa idag jämfört med tidigare.  

 

Den huvudsakliga råvaran för att framställa pappersmassa är trävirke – 

massaved – som köps in från såväl Sverige som andra länder, ibland 

från så långt borta som i Sydamerika. Returpapper har dock kommit att 

spela en allt större roll i papperstillverkningen och stod 2006 för 14 pro-

cent av råvaruanvändningen. Virket fraktas till pappersbruket på lastbil, 

järnväg eller fartyg. Efter invägning lastas det av i fabrikens lager-

utrymme av de operatörer som arbetar på vedlinjerna. Vedgårdstruckar-

na är av tillräcklig storlek för att kunna greppa en hel trave på en tim-

merbil och lägga upp dessa i vältor. Därefter barkas veden av i en bark-

trumma, där också stenar och annat skrot som kan ha följt med vid av-

verkningen avlägsnas. Veden huggs därefter upp till flis som transporte-

ras till massabruket eller lagras i de gigantiska flisstackar som man 

ibland kan se utanför pappersbruken. På det studerade pappersbruket 

roterade personalen mellan att arbeta inne på vedlinjerna, där bark-

trumman och flishuggen övervakas, och att köra truckarna.  

 

                                                 
8
 Uppgifterna i detta stycke är hämtade från skriften ”Skogsindustrin: En Faktasamling 

2006”, utgiven av arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna. 
9
 Svenska Pappersindustriarbetareförbundets hemsida 2008-05-10 
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Flera olika typer av pappersmassa tillverkas men huvudprincipen är att 

ta vara på de långa fibrer i träråvaran som kan bilda starka bindningar 

till varandra i pappret. Olika träslag har olika långa fibrer, vilket påver-

kar papperskvaliteten. Cellulosafibrerna måste friläggas från varandra 

för att sedan kunna fogas samman på ett kontrollerat sätt för att bilda 

papper. De två mest utbredda kategorierna av massa är mekanisk, re-

spektive kemisk pappersmassa. Vid tillverkning av mekanisk massa 

mals veden ner och löses upp i vatten genom olika processer. Mekanisk 

massa ger ett svagare papper och används till bland annat dagstidnings-

papper. Kemisk massa utnyttjar träflis som blandas med kemikalier och 

kokas i tryckkärl. De två vanligaste formerna av kemisk massa är sulfit- 

respektive sulfatmassa, där sulfatmassan utgör den absolut största ande-

len av produktionen och sulfitmassan en något mindre del än den meka-

niska massan. Kemisk massa används till allt från finpapper, såsom kon-

torspapper (exempelvis A4 för kopiering och utskrift), till förpack-

ningspapper. Ytterligare en variant av massa är returpappersmassa som 

år 2006 stod för 14 procent av råvaruanvändningen vid papperstillverk-

ning
10

 och där produkterna är exempelvis kartonger och sanitärpapper. 

Eftersom fibrerna ”slits” brukar returpappersmassa blandas med massa 

tillverkad på ”färska” fibrer.
11

 

 

Massan bleks sedan innan den pumpas till pappersmaskinerna, något 

som numera sker med mer miljövänliga metoder än den tidigare klor-

blekningen. I de fall massan inte pumpas direkt till en närliggande pap-

persmaskin torkas den till stora ark som buntas till balar för vidare 

transport. De kemikalier som används vid produktionen av massa åter-

används i flera steg, som mycket kort kan sammanfattas med att kemi-

kalierna och det utlösta ligninet från veden reduceras på vatten och för-

bränns i en sodapanna (ofta den högsta byggnaden på fabriksområdet), 

som i sin tur förser fabriken med energi och ånga som behövs på såväl 

massabruket som pappersbruket. Ur restprodukterna kan de kemikalier 

som behövs för massaproduktionen återvinnas. Även om det kemiska 

systemet i princip är slutet så uppstår ändå förluster som innebär att nya 

                                                 
10 ”Skogsindustrin: En Faktasamling 2006”, utgiven av arbetsgivarorganisationen 

Skogsindustrierna. 

11 En av de intervjuade uppgav att han lärt sig att en fiber gick att använda tre gånger 

för att tillverka papper. Själv var han skeptisk till siffran eftersom han ansåg det 

omöjligt att hålla rätt på – och därmed mäta - var varje enskild fiber kom ifrån. 
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kemikalier måste tillsättas. Den karaktäristiska lukten från pappersbru-

ken – i folkmun ibland kallad ”doften av pengar” – har minskat i takt 

med att nyare tekniker utvecklats. I min ungdom fick jag höra talas om 

hur utsläpp från fabriken vid några tillfällen fått fjärden att se ut som 

ärtsoppa, med döda fiskar som flöt upp till ytan, samt att man på höstar-

na brukade köra sina båtar upp längs den älv där ett massabruk gjorde 

sina utsläpp för att avlägsna båtarnas bottenbeväxning. Idag har ut-

släppen minskat och få, om några, nya sådana historier uppstår.  

 

När massan anländer till pappersbruket går den igenom kvarnar och 

silar för att lösa upp massan. Kemikalier, färg (!) och fyllmedel tillsätts 

till en ”mäld” som sedan går in i pappersmaskinen. Tillsatserna ska ge 

papperet rätt egenskaper i fråga om konsistens, genomskinlighet, ge-

nomsläpplighet, med mera. Ett papper kan optimeras för olika ändamål, 

exempelvis för tryck i tryckpressar eller tryck i bläckstråleskrivare, vil-

ket ställer olika krav bland annat på papperets förmåga att absorbera 

färg på rätt sätt eller på att inte det ska böja sig av värmen från en kopia-

tor (så att det inte ska fastna mellan kopiatorns valsar och orsaka det 

papperstrassel som ökar stressnivåer och irritation och därmed försäm-

rar arbetsmiljön för många kontorsanställda).  

 

Pappersmaskiner finns i olika storlekar, men de som står för större delen 

av produktionen i svensk pappersindustri är i runda tal tio meter breda 

och flera hundra meter långa. I den första delen av pappersmaskinen – 

ibland kallad ”våtändan” – sprutar mälden ut över en ”vira”, en perfore-

rad duk av plastmaterial som släpper igenom en stor del av vattnet ur 

massan. Här formas papperet till en viss ”ytvikt”, dvs. till hur mycket 

det färdiga papperet ska väga per kvadratmeter. Nästa steg är ett press-

parti som ytterligare avvattnar och formar papperet genom att det 

pressas mellan de ”filtar” som pappersbanan löper längs med. Därefter 

återstår ett långt torkparti där papperet löper på torkviror över varma 

cylindrar som avfuktar papperet. Slutligen kan papperet, beroende på 

vilken kvalitet som tillverkas, gå igenom ett bestrykningsparti för att få 

en önskad yta och/eller genom ett glättningsparti där papperet ”stryks” 

med exempelvis varma stålcylindrar. På den ena långsidan, ibland kal-

lad ”drivsidan” finns motorer som driver de många cylindrarna och val-
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sarna på vilka viradukarna och filtarna roterar.
12

 På den andra sidan, 

”förarsidan” finns manöverrum, reglage och insyn i maskinen.  

 

Från vad som var en blöt massa har nu färdigt, torrt papper producerats. 

Hastigheten varierar mellan olika maskiner och olika kvaliteter, där 

kontorspapper (såsom A4-papper) tillverkas i ca tusen meter i minuten 

och tidningspapper ibland nästan dubbelt så fort. När papperet är färdigt 

rullas det upp på en stor ”tambour”, en gummibeklädd metallvals som, 

när den är full, lyfts ur pappersmaskinen med en travers eller portalkran. 

Bytet av tambour sker under full drift genom att pappersbanan slås eller 

blåses av och rullas direkt upp på ett nytt tambourjärn utan att processen 

stannar eller bromsas.  

 

Den fulla tambouren lyfts sedan ner till en rullmaskin som gör kundan-

passade rullar av den stora tambouren. Att tillverka en tambour kan ta 

uppemot en timme på pappersmaskinen och den kan räcka till flera 

”set” papper på rullmaskinen. Bredden på pappersbanan varierar mellan 

maskiner, men ligger vanligen mellan äldre maskiner på dryga 6,5 meter 

till nyare på cirka 10 meter. I rullmaskinen träs sedan papperet från 

tambouren genom ledvalsar till en uppsättning roterande knivar och 

sedan förbi ett antal valsar upp på papphylsor.
13

 Dessa hylsor har då 

kapats och lagts i maskinen för att matcha inställningen på knivarna 

som bestämmer rullens bredd, dvs. det som kunden beställt. Där rullas 

papperet upp på hylsorna i en hastighet av upp emot 2000 meter i minu-

ten. Av de ca 6,5 meter, som tillverkades på det pappersbruk jag arbe-

tade vid, kunde rullmaskinen ibland skära upp till 18 banor, eller vid 

vissa kvaliteter som såldes inom koncernen bara två banor (=rullar per 

set).  I vissa fall finns flera rullmaskiner som betjänar en pappersma-

skin, eller så kan tambourer flyttas mellan olika papperslinjer för att 

utnyttja den rullmaskin som har bäst kapacitet eller är minst belastad av 

”sin” pappersmaskin.   

 

                                                 
12

 Viror och filtar är alltså ”ändlösa”, dvs. de träs över ett antal valsar och cylindrar 

ungefär enligt samma princip som en cykelkedja fast de träs över släta valsar istäl-

let för över kugghjul.  
13

 Ungefär som på en toalettrulle, fast hylsan är betydligt grövre och rullen självklart är 

mycket större. 
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De färdiga pappersrullarna kan väga från några hundra kilo till flera ton. 

De transporteras på rullband eller med truck från rullmaskinen till em-

balleringen där de får omslag och etiketter och sedan vidare till utlast-

ningen, där de endera magasineras eller lastas direkt på båt, bil eller tåg. 

På det pappersbruk, där jag själv arbetade, levererades en del av det 

tillverkade papper till ett ytterligare steg i processen där pappersrullarna 

skars upp till kontorspapper, till största delen A4 och A3. Produkterna 

från tillverkningsprocessens olika delar – massa och färdigt papper – 

kan med andra ord säljas var för sig både till externa kunder och internt 

till andra avdelningar på fabriken, beroende på vilka förädlingssteg som 

finns inom företaget.  

Bruket och bruksorten 

Pappersindustrin är en bransch som kännetecknas av tämligen lång-

variga och stabila organisationer där fabrikerna varit etablerade på re-

spektive ort sedan lång tid tillbaka. Tekniska förändringar i produktion-

en sker visserligen kontinuerligt, men dessa innebär inte alltid att ar-

betsorganisationen behöver ändras i så hög utsträckning. Som exempel 

kan nämnas att en av pappersmaskinerna på det studerade bruket är 

byggd redan under slutet av 1950-talet. Arbetskraftomsättningen är låg i 

branschen och det studerade pappersbruket är inget undantag från detta. 

Många pappersbruk är belägna på bruksorter där de utgör en för orten 

betydande arbetsgivare och en viktig del av ekonomin. Bruken är vik-

tiga för ortens ekonomi och engagerar ofta många lokala underleveran-

törer och servicenäringar, vilket innebär att fler på orten är beroende av 

bruket än de som är anställda i själva organisationen.  

 

Den personalman jag intervjuade uppgav att man rekryterade runt 4,5 

personer om året externt, mestadels till specialisttjänster som inte kunde 

besättas internt. I övrigt var det mest fråga om internrekrytering och 

omplaceringar. Den som en gång fått anställning på ett bruk blir ofta 

kvar där under större delen av sitt yrkesliv. Det är också mycket vanligt 

att en anställd har eller har haft släkt som arbetar eller har arbetat på 

bruket, liksom att flertalet anställda kommer ifrån den omgivande 

bruksorten. Av de operatörer jag intervjuat (och även bland dem jag 

arbetat med) så var det få som utbildat sig till processoperatörer och 

sedan fått jobb på bruket. De flesta hade bakgrund från andra yrken eller 

hade utbildningar av vitt skilda slag. Idag är det dock vanligare att det 
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ställs krav på att ny personal har viss utbildning som processoperatör 

eller motsvarande.  

 

Antalet anställda på ett enskilt pappersbruk kan uppgå till ca 1000 per-

soner, varav knappa 600 i driften.
14

 Andelen kvinnor på det studerade 

pappersbruket var ca 20 procent, också i driften, vilket (mycket ungefär-

ligt) är fler än för den svenska pappersindustrin generellt. Fackförbundet 

Pappers har en stark ställning och relationerna mellan arbetsgivare och 

fack är fast etablerade. Anslutningen till facket är hög, både i branschen 

och på det studerade pappersbruket, mellan 95 och 100 procent (enligt 

uppgift från huvudskyddsombudet).  

 

Ett flertal av de förutsättningar som Walters och Nichols (2007) anger 

som viktiga för ett fungerande arbetsmiljödeltagande är uppfyllda på 

pappersbruket, vilket bland annat beskrivningen ovan visar. Den låga 

arbetskraftsomsättningen vid tidpunkten för studien bidrog till stabilitet 

i organisationen. Långa traditioner av samverkan mellan arbetsgivare 

och fack innebär, liksom den nästan totala anslutningsgraden, ett starkt 

fack liksom starka och aktiva skyddsombud samt huvudskyddsombud 

som arbetar heltid med sina uppdrag. Arbetsmiljöarbetet på pappersbru-

ket beskrivs mer ingående i senare kapitel, men kort kan sägas att det, i 

linje med praxis i branschen, var väl organiserat och strukturerat och 

hade lång tradition. Även rutinerna och strukturerna för arbetsmiljödel-

tagande var således väl inarbetade och principiellt okontroversiella inom 

hela organisationen.  

 

Samtidigt kräver arbetet på pappersbruket särskilt god organisering vad 

gäller arbetsmiljö jämfört med många andra branscher. Riskerna i arbe-

tet är många och stora, med tunga maskiner, snabba rörelser, kemikalier, 

ånga, tryck, värme, med mera, som kräver en noggrann hantering för att 

undvika olyckor. Det finns, med andra ord, starka skäl för att strukturer-

na för arbetsmiljödeltagande på pappersbruket borde vara väl utveck-

lade. Hur väl dessa strukturer förmår att inkludera anställdas kunskaper, 

åsikter och synpunkter i en gemensam kunskapsprocess kring arbets-

miljö är denna avhandlings huvudfråga. Ett första led i analysen för att 

                                                 
14

 Av anonymitetsskäl anges inga exakta siffror. Uppgifterna syftar till att ge läsaren 

en uppfattning om storleksordningen och fördelningen av personal. 
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besvara denna fråga är att närmare studera den kunskap som anställda 

förväntas bidra med till detta arbete. 

 

Operatörernas kunskaper om arbetet och dess förutsättningar 

I resten av detta kapitel ska operatörsarbetet och dess betydelse för pro-

duktionsprocessen analyseras. Syftet är att visa på en rad aspekter av 

arbetet som kan ha betydelse för arbetsmiljödeltagandet. För det första 

ska redogörelsen visa att operatörerna besitter kunskap om arbetet som 

arbetsgivaren inte självklart har. För det andra är avsikten att illustrera 

hur operatörernas kompetens har en kollektiv dimension, både genom 

arbetsplatsens organisering med tekniskt förmedlade arbetsberoenden, 

men också genom sociala processer för att förmedla erfarenheter och 

kunnande mellan operatörerna. Detta ger upphov till särskilda sociala 

band mellan individen, å ena sidan, och operatörerna som kollektiv, å 

den andra. För det tredje ska kapitlet beskriva hur operatörernas kollek-

tivt utvecklade kompetens och engagemang i arbetet även utgör ett 

maktmedel gentemot arbetsgivaren, eller gentemot det tekniska-

/ekonomiska systemet, för att använda Lysgaards begrepp. 

  

Produktion dygnet runt 

Med undantag för underhållsstopp stannar maskinerna i princip aldrig 

utan går dygnet runt, året om. Ett avgörande skäl till detta är att proces-

serna för tillverkning av såväl massa som papper har långa uppstart-

sträckor innan rätt kvalitet uppnås. Att stänga ner en maskin eller en 

fabrik kan därför innebära alltifrån några timmars stopp till flera dagars 

uppehåll innan produktionen flyter igen.  

 

Operatörsarbetet i driften på pappersbruket är ett utpräglat lagarbete 

organiserat i skiftlag för att åstadkomma kontinuerlig drift, dygnet runt. 

Alla operatörsbefattningar kräver dock inte bemanning under dygnets 

alla timmar. Det finns ofta flera olika varianter av skiftgång samt även 

ett stort antal dagtidsbefattningar. Mängden personer på fabriksområdet 

varierar därmed under dygnets timmar; förmiddags-, eftermiddags-, och 

nattskiften har sina specifika arbetstider och dagtidspersonalen sina ti-

der. Hur skiftgången ser ut avgörs i avtal där hänsyn tas både till pro-
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duktionen och till hur olika skiftscheman påverkar anställdas möjlighet 

till återhämtning. Det ser med andra ord olika ut på olika pappersbruk.  

 

Under min tid arbetade vi på ett roterande schema om sex veckor, där 

sex skiftlag avlöste varandra mellan förmiddag (06–14), eftermiddag 

(14–22), nattskift (22–06), helgskift (06–18 samt 18–06) och ledigheter. 

Till detta kom utfyllnadsskift för att ersätta vid sjukdom eller annan 

frånvaro och viss överlappstid för avlösning mellan skiftlagen samt för 

informationsträffar, arbetsplatsträffar och liknande. Schemat innebar att 

man arbetade intensivt under vissa perioder, men också att man hade 

gott om sammanhängande ledighet i de fall man inte blev utkallad på 

utfyllnadsskift. Det kunde ta mer eller mindre lång tid att återställa 

dygnsrytmen efter att exempelvis ha arbetat nattskift sju dagar i sträck, 

vilket gjorde att den ”lediga” tiden i viss utsträckning gick åt till att sova 

och ställa om kroppen. På det studerade pappersbruket var schemat 

likartat, med mindre förändringar. Organiseringen av skiftgången juste-

ras ibland med hänsyn till vad som anses mest hälsosamt för anställda, 

för att anpassa till förändringar i efterfrågan på produkterna eller som en 

del i bemanningen i organisationen som helhet. Skiftgången styrs också 

av lagar och regleringar för hur långa perioder i sträck det är tillåtet att 

arbeta (krav på så kallad ”veckovila”), samt för hur frekvent anställda 

får byta mellan dag- och nattskift.  

 

Operatörsarbete inom processindustrin, såsom på pappersbruk, förknip-

pas ibland med övervakning av stora maskiner och anläggningar via 

datorer, bildskärmar och instrument. Till viss del stämmer denna bild 

med verkligheten, då ett av de främsta verktygen för att övervaka och 

optimera processerna är datorer, vars skärmar visar ”är-värden” och 

”bör-värden”, flöden med mera och som justeras genom ingrepp i dato-

rerna eller ute i anläggningarna. Att lära sig tyda och tolka dessa värden, 

hur de är kopplade till produktionen och till den tekniska utrustningen, 

liksom relationerna mellan olika ingrepp och hur de påverkar processen 

– det är betydligt mer komplicerat än vad det verkar vara i bilder på 

operatörer vid en dataskärm. Trots en hög grad av automatisering, där 

stora delar av processen är dolda för blotta ögat, förekommer en hel del 

fysiska arbetsmoment och arbetsuppgifter som kräver ett praktiskt hand-

lag och tekniskt sinne. Fabrikerna ronderas också regelbundet då opera-

törerna går mer eller mindre förutbestämda ronder runt maskinerna för 

att upptäcka störningar, läckage, utrustning som gått sönder, pluggar i 



 

93 

 

rörledningar etc. På detta sätt skapar operatörerna sig en uppfattning om 

processens tillstånd och om eventuella hot mot produktionen i form av 

fallerande teknik eller annat. Som vi ska se senare är massafabrikerna 

komplexa anläggningar, där det tar operatörerna åratal att nå full kom-

petens för att på bästa sätt kunna manövrera och optimera processen.  

 

Som exempel på hur arbetsbefattningar kan se ut, arbetar på en pap-

persmaskin i regel en maskinförare, en andreförare samt två torkare, 

även om detta kan skilja sig åt mellan olika bruk och maskiner. Maskin-

föraren har ett övergripande ansvar för hela pappersmaskinen och ofta 

också rullmaskinen. Maskinföraren brukar, liksom andreföraren, vara 

placerad nära våtändan av maskinen, där papperets kvalitet i hög ut-

sträckning avgörs. Även torkarbefattningarna kan vara hierarkiskt upp-

delade. Arbetet går i hög utsträckning ut på att övervaka processen via 

dataskärmar, men det krävs också ingrepp vid olika delar av maskinen. 

Ett sådant tillfälle är när pappersbanan av någon anledning går av. Då 

krävs en felsökning av vad som orsakat avbrottet samt arbete med få 

bort lösa pappersbitar som ligger i vägen liksom papper som slagit sig 

runt valsar. Torkpartiet är under drift inkapslat för värmens skull, men 

kan delvis öppnas vid underhåll och när arbete måste utföras i tork-

partiet. Arbetet i torkpartiet är dock väldigt varmt och man bränner sig 

lätt. 

 

Tekniska arbetsberoenden 

Paavo Bergman (1995) menar att processindustrins tekniska system 

skapar en rad arbetsberoenden där den tekniska konstruktionen av pro-

cessens olika led är avhängiga varandra och därmed förutsätter en viss 

ordning i de arbetsinsatser som utförs. Arbetsmomenten är med andra 

ord kopplade till varandra genom processflödet så att utförandet av en 

arbetsuppgift är beroende av vad som hänt i föregående processled och i 

sin tur påverkar efterföljande led. Kopplingen mellan arbetsmomenten 

kan vara mer eller mindre hård i fråga om tid då vissa arbetsmoment 

måste ske i direkt anslutning till varandra, medan andra arbetsmoment 

inte är lika kritiska i tid. För att åter ta exempel från pappersbruket så 

kan vissa arbetsmoment på pappersmaskinen vara tätt knutna till 

varandra, då justeringar som maskinföraren utför kräver att såväl andre-

föraren som torkarna vidtar åtgärder på sina respektive ansvarsområden. 

Kopplingen mellan pappersmaskin och rullmaskin är mindre hård ge-
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nom att det ofta finns ett lagringsutrymme mellan dessa två maskiner, 

vilket ger ett visst tidsmässigt spelrum. Olika faktorer kan dock påverka 

detta spelrum. Exempelvis kan problem på rullmaskinen göra att lag-

ringsutrymmet fylls upp snabbt, vilket i värsta fall innebär att pappers-

maskinen måste stoppas. På andra sidan rullmaskinen kan problem på 

packen (som förpackar de färdiga rullarna) göra att rullmaskinen inte 

kan få iväg rullarna och därför måste stå stilla till dess packen är igång 

igen. Kopplingarna ser givetvis olika ut på olika anläggningar, men ge-

mensamt är att produktionskapaciteten i processens olika delar måste 

vara anpassad efter processflödet, vilket inkluderar användningen av 

buffertzoner och andra metoder för att minska konsekvenserna av tillfäl-

liga störningar och stopp.  

 

Bergman (1995) beskriver i sin analys av processindustrin att process-

flödets kopplingar och arbetsberoenden kräver samordning både inom 

och mellan skiftlagen i processens olika delar. Produktionens tekniska 

utformning ställer vissa krav på de anställda att organisera arbetspraktik, 

kompetens och meningsskapande på sätt som är tillräckligt samordnade 

för att säkerställa produktionsflödet. Detta innefattar att undvika kon-

flikter mellan individer, men främst mellan uppfattningar om arbetet, 

om tillvägagångssätt och prioriteringar. Man vill inte riskera att olika 

delar i produktionsprocessen motarbetar varandra och därmed hindrar 

eller sinkar produktionen i dess helhet. Det är därför ogynnsamt för pro-

duktionen om någon eller några personer i alltför hög utsträckning arbe-

tar ”efter eget huvud” utan att bry sig om eller ta ansvar för andra led i 

processen.  

 

Samordning av arbetssätt handlar också om att skapa förutsägbarhet och 

kalkylerbarhet för verksamheten, att veta att alla gör likadant och bidrar 

till att hålla en jämn kvalitet och ett jämnt produktionsflöde. Strävan 

efter att nå bästa möjliga flöde gäller såväl för den tekniska produkt-

ionsprocessens maskiner och apparater som för de operatörer och chefer 

som arbetar med och bestämmer över den. Att det finns variationer, 

ibland relativt stora, exempelvis mellan skiftlagen i sätten att utföra ar-

betet, betyder inte att alla anställda gör på var sitt sätt, utan att man hål-

ler sig inom givna intervaller och riktar sina handlingar mot ett gemen-

samt mål.  Det finns en balansgång mellan, å ena sidan, frihet för opera-

törer – och chefer – att själva bestämma och arbeta på det sätt som man 

finner bäst och, å andra sidan, behovet från centralt håll att styra och 
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standardisera mer. Inom tillverkande industri har man tagit standardise-

ring av arbetssätt och styrning betydligt längre än inom processindu-

strin, som av tekniska skäl inte går att detaljstyra i lika hög grad (jfr 

Bergman 1995). Även på det studerade pappersbruket fanns vissa ansat-

ser att göra skiftlagens arbetssätt mer lika varandra, vilket diskuteras 

senare i detta kapitel. 

 

Att hålla produktionen igång  

Genom arbetet utvecklar operatörerna tekniska kvalifikationer och en 

kännedom om anläggningen och dess funktioner som är tillräckligt djup 

för att kunna avgöra om något är fel, om något påverkar kvaliteten på 

produkten eller riskerar att leda till avbrott i produktionen för att i så fall 

snabbt kunna vidta åtgärder.
15

 Flera av de intervjuade beskriver arbetets 

innehåll som övervakning för att upptäcka fel och i tid kunna agera för 

att undvika stopptid. Därutöver innebär arbetet att kunna optimera an-

läggningen och processen för maximal kvalitet, produktionshastighet 

och stabilitet. Dessa kompetenser ger skiftlagen en relativt stor frihet att 

själva styra processen och ibland även visst utrymme att själva och 

inom vissa ramar pröva förändringar för att bättre optimera och utnyttja 

anläggningen.  

 

Skiftlagen behöver inte alltid inneha djupgående eller detaljerad kun-

skap om tekniken, då sådan oftast finns inom räckhåll via underhålls-

avdelningar eller produktionstekniker. Operatörernas främsta kompetens 

är att ”sätta fabriken i rörelse” (Bergman 1995:279). Detta innebär att 

veta hur maskinerna reagerar på olika styringrepp, vilka manövrar som 

är optimala givet vissa omständigheter och vilka konsekvenser gjorda 

ingrepp kan ha på andra delar av processen. I många fall krävs också 

viss verktygsvana, dvs. att kunna utföra enkla underhållsuppgifter, att 

besitta någon form av mekanisk/teknisk färdighet och inte ha tummen 

mitt i handen. På direkta frågor i intervjuerna beskrivs dock inte denna 

typ av kompetens som nödvändig i princip, men samtidigt berättar 

                                                 
15

 Bergman (1995:281ff) beskriver hur insatser vid kritiska tillfällen präglade samar-

betet mellan operatörerna, även om dessa tillfällen var sällsynta. Det var i sådana 

kritiska skeden som operatörerna, enskilt och som kollektiv, fick bekänna färg och 

visa hur långt deras kunnande om processen sträckte sig.  



96 

 

många av de intervjuade om hur de utnyttjar sina mekaniska/tekniska 

färdigheter för att snabbt utföra ingrepp eller göra justeringar. En tolk-

ning av detta är att det är viktigt att tillräckligt många operatörer har 

sådan kunskap, men att det inte är nödvändigt att alla har hög kompe-

tens inom detta område.  

 

Andra förmågor som i intervjuerna uppges vara viktiga för operatörsar-

betet är fysiska egenskaper som uthållighet, noggrannhet, uppfattnings-

förmåga och förmåga att behålla sinnesnärvaron även i kritiska situat-

ioner. Just stresstålighet beskrivs av många som nödvändigt för att be-

härska arbetet och för att stå ut med dess påfrestningar. Bergman 

(1995:215) beskriver hur ”sinnliga tekniska kvalifikationer” används i 

processarbetet – för att lyssna på ett lager för att få en uppfattning om 

det håller på att skära, för att känna en ”ny sorts” vibrationer i maskinen 

som kan vara orsak till kvalitetsproblem, för att se och urskilja små kva-

litetsbrister i produkten eller för att lukta sig till överhettning på en dold 

plats. En operatör i min studie beskrev hur man under de reguljära ron-

deringarna går runt och ”tittar, luktar och lyssnar” för att upptäcka fel.  

 

Alla dessa intryck måste sedan sättas i samband, dels med vilka effekter 

och konsekvenser de kan få för maskineri och produkt, dels med vilka 

de bakomliggande orsakerna kan vara. Även abstrakta mätvärden och 

signaler måste tolkas och knytas till den teknik och de delar i processen 

de representerar. Operatörerna måste också skaffa sig något, som Berg-

man (1995:323) kallar, ett ”sjätte sinne” och kunna se när automatiken 

”döljer något”, dvs. när inget fel indikeras på dataskärmar eller instru-

mentpaneler men någonting ändå inte verkar stämma. Erfarenhetsbase-

rad kännedom om vilka motorer, pumpar, givare, brytare, gränslägen 

och annan teknik, som brukar krångla, gör det möjligt att hitta fel som 

inte ”syns” och gör även felsökningen mer effektiv genom att arbetsin-

satserna kan riktas mot ett mindre område. En operatör på vedhante-

ringen beskrev arbetet med att styra anläggningen via datorerna som 

relativt enkelt och något som går snabbt att lära sig. Att sedan kunna 

hitta det som datorerna visar ute i ”verkligheten” beskrevs som betydligt 

svårare och som något som tar längre tid att behärska.  
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Kunskap i praktik och i dokument 

Operatörsarbetet på pappersbrukets olika delar har sina avgränsningar 

och fasta rutiner, men är ändå av flera skäl svårt att i detalj reglera eller 

styra på förhand. Även med givna tekniska förutsättningar – med ma-

skiner och verktyg som är aldrig så nogsamt konstruerade och planerade 

– ger den praktiska användningen av tekniken ännu en dimension åt 

dess innebörder. Den praktiska kompetensen att kunna använda olika 

verktyg och redskap på ett för produktionen gynnsamt sätt, går utöver 

det som kan förutbestämmas på ingenjörernas ”ritbord”.  Boel Berner 

skriver i en diskussion av hur användare av teknik ofta måste anpassa 

tekniken till lokala förhållanden för att den ska kunna fungera, att: ”Det 

finns ett gap mellan de kunskaper som arbetsgivare och konstruktörer 

tror är tillräckliga och de mycket mer omfattande och mångfacetterade 

som arbetarna faktiskt utnyttjar. Den officiella bilden av arbetet – ’kar-

tan’ – och den reella situationen – flödet av verksamheter och beslut – 

skiljer sig åt.” (Berner 1999:87).  

 

Bergman beskriver i sina analyser av lagarbete inom processindustrin 

operatörerna som ”erkända ’specialister’ på den reellt existerande an-

läggningen” (1995:384), vilket enligt min bedömning också gäller på 

pappersbruket. Ingenjörer har teoretisk, generell kunskap medan opera-

törerna har specifik kunskap om hur specifika delar av tekniken funge-

rar i praktiken, i den kontext där den är implementerad. Erfarna operatö-

rer kan exempelvis utveckla egna arbetsrutiner för rondering och över-

vakning av anläggningen, liksom egna justeringar och optimeringar av 

processen, om än inom de ramar som sätts av ingenjörer och produkt-

ionsledning. De flesta jag intervjuat menar att skiftlagen, och framförallt 

maskinförarna, där sådana befattningar finns, är de enda som besitter 

tillräcklig kompetens för att styra och hålla produktionen igång. Även 

om spetskompetens och fördjupad teoretisk kunskap om olika process-

led och delar av anläggningen främst tillhör ingenjörer och tekniker 

inom organisationen och de olika maskintillverkarna och entreprenörer-

na, så är skiftlagen och maskinförarna i många fall ensamma om att 

kunna omsätta kunskaperna i praktiken, att sammanfoga de olika leden i 

den praktiska produktionen: 

 

(IP) - Du kan ju komma in här å vara väldigt teoretisk påläst och tro att 

du kan sätta dig ner å köra dom här grejerna men jag hävdar bestämt 



98 

 

att, du grejar det inte. För att det är för många komponenter som ramlar 

in på en å samma gång när du ska sitta och försöka göra en sak så hän-

der en grej där å det händer en grej där å då ska du då, från den här  

teoretiska utbildningen, försöka å räkna ut vad var det som hände där 

egentligen. Så händer det en sak där samtidigt… så att på sätt så är ju 

den här praktiska erfarenheten enormt mycket… (Operatör) 

 

Erfarenhet från olika händelser, skeenden, inställningar och körsätt bil-

dar en kunskap som går utöver den teoretiska och tekniska kunskap som 

maskinkonstruktörer och processingenjörer innehar. Denna processnära 

kunskap måste vara ständigt föränderlig för att kunna anpassas till för-

ändringar och förbättringar i produktionen och kan därför också vara 

svår att formalisera och dokumentera. Som medlem av skiftlagen för-

väntas man därför hålla sig à jour med förändringar, uppmärksamma 

problem, komma med lösningar och sprida denna kunskap till övriga 

inom praktikgemenskapen.  

 

Skiftlagens olika arbetsrutiner, körsätt och olika processinställningar 

visar, som nämnts ovan, på att det inte alltid finns någon given univer-

sell lösning för de komplicerade processer som hanteras.  

 

(IP) Så vi gör ju inget mekaniskt ingrepp någonstans. Småmek går det ju 

att pyssla med. 

(JS) Jaha. Vad kan det vara för någonting. 

(IP) Det kan ju vara att skruva på ventiler och konstaterade sådant, 

små, vanligt, vad gör man. Man går med en skruvmejsel och en skift-

nyckel och skruvar lite, om man tycker att flödet är för, försöker få in 

det rätt då. Det är mycket sådant där man går och, flödesmätare och... 

Man har ju, alla skiftlag har ju sitt eget körsätt ju, så ingen kör ju, vi 

försöker ju att köra lika, men hur man än beter sig så går det inte. Så 

man har ju sina egna idéer om hur det ska skötas (Operatör) 

 

Skillnader i arbetssätt mellan skiftlag påtalas av flera under intervjuerna 

och beskrivs i vissa fall som mycket problematiskt. Att körsätten skiljer 

sig åt och att dokumentationen inte tycks hållas aktiv tyder på att kun-

skapsprocessen och kompetensen tillhör just skiftlagen och de ansvariga 

maskinförarna. Denna ordning har lång tradition och verkar inte betrak-
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tas som särskilt anmärkningsvärd eller problematisk. Som kuriosa kan 

det vara intressant att notera att den operatör som intervjuats nekar till 

att arbetarna utför några mekaniska ingrepp, men samtidigt berättar att 

”småmek” är en viktig del av arbetet. Som utomstående är det svårt att 

veta precis hur begreppen ”småmek” respektive ”mekaniskt ingrepp” 

definieras av arbetarna och vad som egentligen är skillnaden.  

 

En del av den praktiskt handgripliga kunskapen blir internaliserad i så 

hög utsträckning att flera operatörer berättar att man tappar mycket bara 

under de lediga perioder som skiftcykeln ger. Invanda arbetsmönster 

kan också behöva justeras när operatörerna gör utfyllnadsskift på andra 

skiftlag, vilket kräver extra vaksamhet. I vissa delar av anläggningen 

sker även en kontinuerlig teknisk utveckling, där ny utrustning och nya 

tekniska läsningar testas och implementeras. Detta gör det nödvändigt 

att som operatör ständigt hålla sig uppdaterad. Vid snabba förändringar 

kan detta vara svårt att hinna med i tillräcklig utsträckning: 

 

(IP) - Det byggs om ganska häftigt … och vi hinner inte med å lära oss i 

den takten vi vill. Det finns inte en chans. Så det blir ju successivt, vi lär 

oss hela tiden. (Operatör) 

 

Den komplexa och föränderliga kompetens som krävs för att hålla pro-

duktionen igång är en av orsakerna till att instruktioner och handled-

ningar inte är mer vanligt förekommande. Väldigt få jag intervjuat näm-

ner handledningar eller instruktioner överhuvudtaget, vilket tyder på att 

några sådana inte används aktivt, vare sig i det dagliga arbetet eller vid 

upplärning av ny personal. Det dokumenterade material som faktiskt 

omnämns beskrivs som föråldrat och inaktuellt: 

 

(IP2) - Nä vad som skulle behövas tror jag, det är ju egentligen att man 

hade grundläggande genomgång med personalen, alla moment som 

finns, å lika det här att ha… bra handledningar att följa så att säga å 

det har väl varit…  

(IP1) - Ja våra handledningar [IP2: sisådär] är ju usla, dom är ju för-

legade  

(JS) - Ja, alltså, det har jag fått intryck ifrån andra ställen också 
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(IP1) - Ja dom är inte uppdaterade liksom. Det finns ju, dom kan ju va 

en över tio år gamla. Men, det är ju saker som står där som inte ens 

finns, som är… utbytt[...] 

(IP2) - Nä, just det här å ha, samlat då.  Det kan ju vara svårt för 

många att man har ett smärre bibliotek inne här, mindre handledningar 

för varje grej att, alla sitter här på sin arbetstid å läser igenom varenda 

pärm som finns. Det kan ju vara …  

(JS) - Kan vara svårt? 

(IP2) - Det är inte säkert att det stämmer, vad som står i pärmarna, med 

verkligheten heller. (Operatörer) 

 

Samtidigt som personerna i citatet ovan kan se ett behov av ingående 

instruktioner, så ser man svårigheter med att ägna arbetstid åt att hinna 

läsa dem och även att hålla dem uppdaterade. Osäkerhet kring doku-

mentens aktualitet gör också, att det inte framstår som attraktivt eller 

nödvändigt att studera dessa dokument för att utveckla sin kunskap om 

processen. Den kunskap som de anställda uppfattar sig behöva för att 

göra ett bra arbete har således ett annat ursprung än dokumenterade in-

struktioner. Avsaknaden av handledningar och gemensamma instruk-

tioner visar med andra ord på skiftlagens betydelse för att sprida nöd-

vändig kunskap mellan operatörerna och även till ny personal via upp-

lärning.  

 

Tekniken och arbetsförhållandena är sällan oföränderliga, i alla fall inte 

över längre tid. Anställda måste därför kunna anpassa sina insatser efter 

variationer i produktionen, orsakade av maskiner som trilskas, som blir 

gamla och slitna, eller införandet av nya redskap. De måste även kunna 

hitta sätt att optimera teknik och arbetspraktiker, både för produktionens 

och för sin egen skull. Ibland måste anställda, vilket Gustavsson (2005: 

250ff) visat i sina studier av processoperatörers lärande, töja på formella 

regler eller bedöma vilka av reglerna som absolut måste följas, för att 

rätt kvalitet ska uppnås. I likhet med Gustavsson visar Bergman (1995) i 

sina analyser av lagarbete, att operatörerna ibland uppfattar det nödvän-

digt att hitta genvägar för att kunna justera arbetstempot när det behövs, 

liksom att gå utöver sina rutiner för att i tid upptäcka potentiella stör-

ningar och hindra avbrott i produktionen.  
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Det är värt att upprepa att beskrivningen av den processpecifika kompe-

tens som i första hand tillhörande operatörerna inte ska tas som argu-

ment för att arbetsgivaren eller dennes representanter – chefer, ingenjö-

rer, tekniker, med flera – saknar kunskap om processen eller att de inte 

kan påverka de sätt på vilka arbetet bedrivs. Självklart är det så att ar-

betsgivare, via linjechefer, förmän och andra, styr arbetet i fabrikerna på 

en rad tekniska och organisatoriska sätt samt genom att besluta över 

teknik, maskiner, underhåll och bemanning. Poängen här är att det finns 

viss kunskap – i många fall sådan som är avgörande för att ”sätta fabri-

ken i rörelse” och säkerställa processflödet – som operatörerna i större 

eller mindre utsträckning ”äger”, som de utvecklar och sprider mellan 

varandra. Denna specifika kunskap om och förståelse av arbetet är ett 

potentiellt viktigt bidrag från anställda i arbetsmiljöarbetet. 

 

Kunskapens sociala band 

Operatörernas kunskap om och förståelse av arbetet är, som framgått 

ovan, relaterad till det tekniska systemet, processindustrins flöden och 

maskiner och de arbetsberoenden som sätter operatörerna i relation till 

varandra. Det finns alltså tekniskt bestämda orsaker till hur operatörerna 

utvecklar sin förståelse och kompetens i arbetet. Kunskapsutvecklingen 

i operatörsarbetet har också sociala dimensioner som håller operatörerna 

samman och som genererar en kollektiv maktposition i förhållande till 

arbetsgivaren. Redogörelsen nedan utgår från Bergmans beskrivning av 

hur operatörerna formar sig till ett ”kollektivt subjekt” (Bergman 

1995:291) där det är den gemensamma, kollektiva kunskapen som är 

viktig för produktionen. Här finns alltså ett slags kollektiv organisering 

av den processpecifika kunskapen, som bygger på att alla (eller i alla 

fall tillräckligt många) bidrar till att sprida kunskap, erfarenheter och 

idéer mellan varandra.  

 

Jag vill fördjupa denna diskussion genom att tillföra det som Wengers 

(1998:73ff) betecknar som ett ömsesidigt engagemang mellan medlem-

marna av en praktikgemenskap och som i detta fall tar sig uttryck i kun-

skapsspridning mellan operatörerna. Det innebär samtidigt en identitets-

process: man ”blir” någon genom att dela ett ömsesidigt engagemang, 

och annorlunda än andra individer och grupper som inte omfattas av 

detta engagemang. Sammantaget ska min analys visa hur och varför 
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lokal kunskap om arbetet sprids inom arbetarkollektivet, men inte lika 

självklart utanför detta.  

Ömsesidighetens villkor 

Bergman (1995) visar i sina studier att komplexiteten i processindu-

strins tekniska system gör det svårt för enskilda individer att ha full-

ständig kunskap, ens inom det egna området, Detta gör de kollektiva 

kunskapsprocesserna viktiga, såväl för individen som ska utföra arbetet 

som för produktionen. I operatörsarbetet finns utrymme för individuella 

kompetenser, där en enskild anställd kan förkovra sig på vissa delar av 

processen, både genom utbildning och genom erfarenhet. Kunskapsni-

vån kan därför variera, också mellan operatörer på samma befattning. 

De individuella kompetenserna står i relation till den kollektiva för-

mågan att hantera produktionens krav. Åtminstone någon på skiftlagen 

måste ha den erfarenhet och kunskap som behövs för att säkra produk-

tionsflödet och ta hand om de problem som uppkommer.  

 

I vissa fall händer det dock att enskilda individer, i synnerhet de som har 

en högre operatörsbefattning, är ensamma om viss kompetens. Exem-

pelvis berättade någon under en av intervjuerna om hur en specifik ma-

skinförare ofta blir utkallad, även på sin lediga tid, då allvarliga stör-

ningar i produktionen uppkommit. Detta är en situation som såväl ope-

ratörer som arbetsledning försöker undvika för att inte produktionen ska 

bli alltför beroende av enskilda individer. För operatörernas del handlar 

det då om en, mer eller mindre uttalad, överenskommelse om att sprida 

kunskap och erfarenheter mellan varandra. Att detta är ett önskat läge 

visar sig under intervjuerna bl.a. genom att några berättar om hur vissa 

kollegor ibland håller inne med kunskap eller är ”svåra att ha och göra 

med” något som missgynnar kunskapsspridning. Operatörer som inte 

delar med sig av sin kunskap betraktas med misstänksamhet och fram-

står som osolidariska, både gentemot sina kollegor och gentemot det 

gemensamma målet att optimera processen och hålla full, störningsfri 

drift. Den processpecifika kompetens som utvecklas av operatörerna 

tillhör därför inte (enbart) individen, utan snarare kollektivet. För att få 

del ta av denna kunskap måste man, med Wengers termer, visa ett öm-

sesidigt engagemang för att också utveckla och sprida kunskapen. 

Denna är därmed social till sin natur och innefattar förpliktelser gente-

mot praktikgemenskapen.  
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Avbrott, störningar och haverier utgör viktiga tillfällen att öka kunskap-

en om anläggningen och lära sig vilka eventuella signaler som föregår 

problemen och som kan användas i fortsättningen för att undvika stör-

ningar. Lärande från avvikelser är således ett viktigt inslag i utveckling-

en av operatörernas processpecifika kompetens. Eftersom allvarligare 

störningar uppkommer relativt sällan och kan gälla ett stort antal olika 

delar av anläggningen, räknas det som ”tur” att få vara med vid sådana 

tillfällen (jfr Bergman 1995, Gustavsson 2000).  Eftersom bara ett fåtal 

operatörer kunnat skaffa egen erfarenhet av specifika störningar, är en 

fungerande kommunikation mellan operatörerna viktig för att sprida 

kunskapen vidare både till det egna laget och till andra arbetslag. Dis-

kussionerna inom arbetslagen kring processen är därför viktiga för att 

sprida erfarenheter från problem samt jämföra olika situationer och lös-

ningar för att i slutänden kunna välja ett så bra körsätt som möjligt (jfr 

Gustavsson 2000). Skiftlag som är ”tysta”, där ingen diskussion före-

kommer, betraktas därför som dåliga eller till och med fientliga av andra 

skiftlag. Det ömsesidiga engagemanget förpliktigar alltså medlemmarna 

av praktikgemenskapen att sprida erfarenheter mellan varandra och inte 

utnyttja särskilda kunskaper för egen vinnings skull.  

 

Viljan att utveckla och sprida kompetens kan dock inte förklaras med att 

operatörerna individuellt har något att vinna på detta, eftersom den 

högre kompetensen inte genererar högre lön eller en speciell karriärväg. 

Bergman (1995) förklarar viljan i stället med att den är en konsekvens 

av tekniken, av processens utformning och arbetsberoenden, som helt 

enkelt kräver att operatörerna samordnar sina arbetshandlingar. Men 

Bergman menar också, med stöd i Lysgaard, att denna samordning är ett 

sätt för arbetarkollektivet att skaffa sig makt över produktionen genom 

att hålla arbetsledningen, tekniker och ingenjörer, utanför och i stället 

själv lösa de problematiska situationer som uppstår. För att vara en god 

kollega och medlem av arbetarkollektivet krävs därför att var och en 

delar med sig av sin kunskap och inte använder den för egen vinning. I 

denna tolkning utgör alltså produktionsförhållandena och maktrelation-

erna den huvudsakliga kraft som håller operatörerna samman i ett kol-

lektiv, vilket också innefattar att utveckla och sprida kunskap.  

 

Dessa sociala förbindelser och förpliktelser mellan operatörerna går 

också att förstå på ett mer generellt plan och då med hjälp av Wengers 

(1998) analys av praktikgemenskapernas betydelse för lärande i organi-
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sationer. Wenger exemplifierar hela sin modell med ett tjänstemannaar-

bete som är betydligt mer individualiserat än arbete på pappersbruk och 

där det (sannolikt) inte finns något arbetarkollektiv utvecklat. Wenger 

menar att det även inom denna form av arbete uppstår ett slags social 

organisering av kunskap. Med Wengers termer kan man förstå de kol-

lektiva kunskapsprocesserna och de implicita förpliktelserna att dela 

med sig av sin kunskap som ett uttryck för ett ”ömsesidigt engagemang” 

inom en praktikgemenskap. Ansvaret för att sprida lokal, processpecifik 

kunskapen sträcker sig främst till att omfatta andra operatörer, dvs. per-

soner som ingår i samma praktikgemenskap och som delar denna ömse-

sidighet.  

 

Det finns därmed förväntningar från operatörernas sida på att kunskap 

ska spridas från erfarna operatörer till mindre erfarna samt mellan skift-

lag. Detta visar sig bland annat i de sura kommentarer som ges i inter-

vjuerna kring personer eller skiftlag som inte uppvisar sådant ömsesi-

digt utbyte. Kunskapsutbytet är också ett led i att skapa tillit till 

varandra i de relationer av arbetsberoenden som finns både mellan de 

operatörer som delar arbetsplats och till den personal som arbetar på 

andra, men relaterade, delar av anläggningen. Som operatör vill man 

kunna lita på att föregående led i produktionen ”gjort sin del” och att 

alla eventuella avvikelser eller iakttagelser meddelas. I kommande kapi-

tel kommer jag att visa, att det ömsesidiga engagemanget i fråga om att 

sprida kunskap, liksom även tilliten mellan operatörer, är en fråga om 

säkerhet såväl för produktionen som för de anställda. Poängen här är att 

processpecifik kunskap i första hand utvecklas av och sprids mellan 

medlemmar av operatörernas praktikgemenskaper – och därmed inte i 

lika hög utsträckning till personer utanför praktikgemenskapen och som 

alltså inte omfattas av det ömsesidiga engagemanget.  

 

Wenger menar att praktikgemenskaperna sätter gränser för vilka som 

omfattas av ömsesidigheten och därmed kan utgöra en del av den kol-

lektiva kunskapsspridningen. Detta avspeglas också i ett, mer eller 

mindre aktivt, ”icke-deltagande” (non-participation) i andra praktik-

gemenskaper. För att ta ett exempel från min egen tid på pappersbruket 

så kunde operatörer ibland uppfatta att planeringsavdelningen gjort pro-

duktionsplaneringar som inte var optimala ur kvalitetssynpunkt eller 

som innebar längre omställningstider, vilket tydligt påverkade produkti-

viteten negativt. Operatörerna ansåg sig då, utifrån sitt kunnande och sin 
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erfarenhet av den faktiska produktionsprocessen – och som även inne-

fattade att bidra till god kvalitet och produktivitet – ha en bättre förstå-

else av produktionsplanering än vad planeringsavdelningen hade. Dess-

utom ville man minska den arbetsbelastning som uppkom av dålig pla-

nering. Planeringsavdelningen, å sin sida, baserade gissningsvis sin 

praktik och sina beslut på hänsyn till marknaden, hänsyn till vissa vik-

tiga kunder, eller dylikt. Den viktiga poängen här är att operatörerna 

inte nödvändigtvis uppfattade att det var deras uppgift att ”sköta plane-

ringsavdelningens arbete” och att de därför inte självklart förmedlade 

sina uppfattningar och erfarenheter till den. Operatörerna delade inget 

”ömsesidigt engagemang” med planeringsavdelningen, kände ingen 

delaktighet i dess praktiker och såg därför inga skäl till att anstränga sig. 

Här fanns och finns alltså en tydlig gräns för praktikgemenskapen, där 

det för medlemmarna är tydligt vilka som ingår och vilka som står utan-

för, vilka man ska dela kunskap med och vilka som inte omfattas av 

gemenskapens förpliktelser.  

 

Precis hur dessa avgränsningar ser ut, hur ”skarpa” och uteslutande de 

är, skiljer sig givetvis från fall till fall, från maskin till maskin, från ope-

ratör till operatör. Ett tydligt mönster är dock att operatörerna, ”arbetar-

na i blåställ”, uppfattar större gemenskap med varandra och betydligt 

mindre med arbetsledning och tjänstemän. Praktikgemenskapernas kol-

lektiva och sociala funktioner innefattar med andra ord förpliktelser för 

operatörerna att sprida kunskap till medlemmar av gemenskapen – men 

inga självklara förpliktelser att sprida kunskapen vidare till exempelvis 

arbetsgivaren. Vad denna typ av gränser för praktikgemenskaperna be-

tyder för arbetsmiljödeltagandets kunskapsprocess studeras närmare i 

kapitel (7) och (8).  

 

Operatörernas ansvar för produktionen 

En intressant aspekt av arbetet som framträder i intervjuerna, är de sätt 

på vilka operatörerna visar lojalitet och vilja att bidra till produktionen 

som inte motiveras av personliga, individuella belöningar. Ansvarsta-

gandet för produktionen tar sig flera uttryck. De flesta som intervjuats 

uttrycker att bra arbetsdagar kännetecknas av att ”allt flyter på”, inga 

störningar uppstår i produktionen och allt går som planerat. En maskin-

förare vid pappersmaskinen uttryckte att ”vi [företaget] tjänar ju som 

mest pengar när vi inte gör någonting”, vilket kan tolkas som att korre-
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lationen mellan arbetsinsats och vinst för företaget för denna person mer 

handlar om att med kompetent agerande optimera processen än att 

”springa benen av sig”. En operatör på massabruket uttrycker det så här: 

(IP) Gör man ingenting, det är ju då det går bra. Det är därför folk tror 

att vi bara sitter still i kontrollrummet, men när det går bra, då har vi i 

stort sett ingenting att göra. Vi tar ju lite konc-prover och kollar så det, 

håller uppsikt på det här, men annars... Men när det strular, då har vi ju 

hur mycket som helst, då är det för lite folk helt plötsligt. Då blir det åt 

andra hållet. (Operatör) 

 

Hur upptagna operatörerna är i ett givet ögonblick utgör med andra ord 

inte något bra mått på hur väl de utför sina respektive arbetsuppgifter. 

De mest betungande arbetsinsatserna görs då någonting i produktionen 

måste ändras eller redan har gått snett, vilket kan bero på misstag från 

operatörerna eller på störningar i processen. Planerade (eller oplane-

rade) stopp kan innebära väldigt tunga arbetsuppgifter, men ger samti-

digt utrymme att lära och utvecklas, vilket även Gustavsson (2005) visar 

i sina analyser av processoperatörers lärande. En operatör på pappers-

bruket beskriver det så här:  

 

(IP) En bra arbetsdag. Ja, det är ju alltid bra när allting går, för då vet 

man att pappersmaskinerna går bra, ja bruket går bra då. Det är ju bra. 

Men det kan ju vara väldigt, väldigt tråkigt när allting bara går. Så en 

stoppdag är inte helt fel. Det kan vara rätt kul. (Operatör) 

 

Formuleringarna i citatet visar på en motsättning i det att en ”bra arbets-

dag” definieras som något som är bra för produktionen men samtidigt 

tråkigt för operatörerna, vilkas arbete är mer ”kul” under exempelvis en 

stoppdag. Så även om ”flytet” i produktionen är det som eftersträvas, 

utgör ändringar i processen, justering av inställningar på anläggningarna 

och problemlösning vid störningar uppskattade tillfällen, då man som 

operatör har chans att både visa och utveckla sin kompetens: 

 

(IP) - Ja, det är ju roligt om det går jäkl... om det går dåligt menar jag, 

å man hittar felet å kan åtgärda det å sen går det bra i flera dagar, det 

är ju tillfredsställande. Om det har varit något, något som har spökat 
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hela tiden… Det kan ju vara en så liten, obefintlig sak, så det, det är väl 

tillfredsställande om man kan hitta på det. (Operatör) 

 

Engagemanget i problemlösning är ett sätt att uppvisa ansvarstagande 

för att produktionen ska hållas igång utan störningar eller kvalitetspro-

blem. Problemlösning ses som en självklarhet och ingår givetvis i ar-

betsbeskrivningen, men i problematiska situationer kan ansvaret för 

produktionen ofta gå utöver gängse förväntningar, då operatörer kan 

visa stort engagemang för att hitta fel och komma på åtgärder så snabbt 

som möjligt för att inte orsaka de kostnader som avbrott eller kvalitets-

fel innebär. Å andra sidan, kan stopp i produktionen också innebära att 

vissa operatörer inte har några arbetsuppgifter utan får fördriva tiden 

efter bästa förmåga. Även om det kan tyckas lockande att slippa arbeta 

och kanske ägna sig åt att spela kort eller något annat icke-

arbetsrelaterat, så är det ovanligt att sådana situationer omnämns i posi-

tiva ordalag. Tvärtom uttrycker många en vilja att lära sig mera, att hitta 

bättre sätt att köra anläggningarna, trots att detta sällan ger några direkta 

fördelar för den individuelle operatören.  

 

Att vara duktig på att lösa problem kan ge viss status inom skiftlaget 

och även på avdelningen som helhet. Flera berättar i intervjuerna om att 

det känns bra när man löst ett problem som uppstått och kan lämna över 

en välfungerande anläggning till nästa skiftlag vid skiftavlösning. Lika-

så kan det kännas riktigt dåligt att lämna över i ett tillstånd av kaos, när 

ingenting fungerar och nästa skiftlag direkt måste skynda igång med 

arbetet, även om det personligen kan vara skönt att gå hem en sådan 

gång. Att inte lämna efter sig arbete som belastar efterkommande skift-

lag är ett sätt för operatörerna att manifestera sitt ansvar för produktion-

en. Bergman använder termen ”indirekta hjälphandlingar” (1995:73) för 

att beskriva hur man som operatör tar ansvar för att hjälpa kollegor som 

man inte arbetar direkt tillsammans med. Sådana handlingar visar att det 

finns föreställningar om en arbetsmässig gemenskap utöver den med 

närmaste kollegorna. Även om det givetvis förekommer många tillfällen 

då denna vidare ”arbetsmoral” av olika orsaker inte tillämpas, finns den 

ändå där som en övergripande överenskommelse. Den operatör som inte 

bidrar med sin kunskap och sin arbetsinsats utan ”jobbar undan” för sig 

själv blir ofta impopulär hos kollegorna inom kringliggande avdelningar 

och skiftlag. Med andra ord omfattar det ”ömsesidiga engagemanget” 
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även de kollegor som man inte är nära rums- och/eller tidsmässigt, men 

som i någon utsträckning är del av samma praktikgemenskap.  

 

Bergman pekar på att operatörernas kunskap om arbetet, deras vilja och 

engagemang för att lösa de problem som ofrånkomligen uppstår, också 

ger kollektivet styrka i dess relationer till det tekniska/ekonomiska   

systemet. Men denna styrka grundar sig på att operatörerna faktiskt 

formar sig som ett ”kollektivt subjekt” (Bergman 1995:295) och sam-

ordnar sina insatser. Arbetarkollektivet måste lita på att alla operatörer 

sluter upp och anstränger sig när det verkligen behövs, att de använder 

sin kompetens vid kritiska tillfällen. Här finns alltså sociala krafter, som 

förpliktigar enskilda anställda att ställa upp på arbetarkollektivets ge-

mensamma mål och utveckla ett ömsesidigt engagemang. De ska ta an-

svar för att hålla produktionen fri från störningar med hjälp av den pro-

cesspecifika kompetens som utvecklats inom och sprids mellan skiftla-

gen.  

 

Skulle operatörerna hålla inne med sin kunskap skulle det kräva omfat-

tande insatser för att utveckla, dokumentera och sprida sådan processpe-

cifik kunskap. Denna skulle också riskera att bli förhållandevis statisk 

eftersom den inte utvecklas genom de erfarenheter som operatörerna gör 

i sitt arbete. Sannolikt skulle arbetsgivaren inte heller kunna förvänta sig 

samma engagerade ansvarstagande vid problem och störningar om inte 

operatörerna ser dem som ”sina” problem utan som något för under-

hållspersonal, tekniker eller andra. 

 

Operatörernas engagemang i att utveckla och sprida kunskap kan inte 

enbart förklaras med att kunskapen är nödvändig för produktionen. Hur 

ansvaret tar sig uttryck varierar nämligen och många aspekter av an-

svarstagandet är outtalade och implicita. Drivkraften är inte krasst eko-

nomisk, eftersom operatörerna inte erhåller några betydande individu-

ella fördelar genom att engagera sig för produktionens bästa. Att känna 

ansvar för produktionen har alltså varken grund i en rädsla att förlora 

arbetet eller drivs av ekonomiska incitament, som individuell belöning, 

högre lön eller dylikt. Snarare handlar det, som även Bergmans noterat i 

sin tolkning av Lysgaards teori om ”arbetarkollektivet”, om att operatö-

rernas engagemang för att så långt som möjligt hålla produktionen fri 

från störningar samtidigt ger dem frihet att utveckla egna arbetssätt och 

även, i viss utsträckning, själva styra sitt arbete. Genom att utnyttja 
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denna frihetsgrad för att utveckla kompetens och arbetstekniker blir 

operatörerna i någon utsträckning svåra att ersätta utan konsekvenser för 

produktionen. Det ger dem, som kollektiv, ett ”skydd” och en starkare 

förhandlingsposition gentemot arbetsgivaren. Med andra ord, utgör an-

svarstagande och kompetensutveckling något som ger arbetarkollektivet 

styrka gentemot det ”tekniska/ekonomiska systemet”. Arbetarkollektivet 

kan ställa upp ett slags kriterium för vad som utgör en ”fullgod arbetsin-

sats” som skydd mot de ”potentiellt omättliga krav” som produktions-

apparaten kan ställa på operatörerna. De kan balansera frihet och rimlig 

arbetsbelastning mot ett tillräckligt stort ansvarstagande för produktion-

en. Som vi sett ovan, så omfattar detta ansvarstagande utveckling och 

spridning av processpecifik kompetens, men det handlar givetvis också 

om en vilja att använda sin kompetens och sitt engagemang. 

 

Social gemenskap mellan operatörerna 

Diskussionen har hittills varit inriktad på förhållandet mellan produkt-

ion, processpecifik kunskap och sociala relationer. Men självklart bety-

der arbetslaget också mycket för den enskildes välmående och möjlighet 

att fungera väl i arbetet. I princip alla som intervjuats betonar vikten av 

att ha bra arbetskamrater för att lagarbetet ska fungera och för att man 

ska trivas på jobbet. Skiftlaget nämns ofta som en av de stora fördelarna 

med jobbet på fabriken, och som något som ibland kan uppväga arbetets 

nackdelar. Att lära sig arbetet innebär därmed inte bara att lära sig ut-

föra en rad arbetsmoment utan också att lära sig bli en del av skiftlaget, 

en del av en gemenskap där man har gemensamma sätt att kommunicera 

och förhålla sig till varandra. Det är ett skapande av relationer som in-

begriper både lojalitet och ömsesidighet. Känner man varandra väl flyter 

arbetet smidigare och man har större tillit till varandra. De flesta som 

intervjuats anser att det egna skiftet är mycket bra – ofta till och med 

bättre än andra skiftlag: 

 

(IP) - Jag tror att dom flesta skiftlagen, om du frågar skiftlag för skift-

lag, anser att, det fungerar bra på deras skift… sen så tycker andra 

skiftlag som tittar på andra skiftlag att… tycker inte att det är lika bra!” 

(Operatör) 
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Det är inte ovanligt att det egna skiftlaget och de arbetssätt man själv 

har favoriseras över hur det arbetsmässigt och socialt fungerar på andra 

skift. En tolkning av denna favorisering är att nära relationer och kun-

skaper om varandra, liksom fungerande överenskommelser om sätt att 

vara, prata och agera, skapar en förutsägbarhet i arbetet som gör det 

både enklare och mer effektivt. Förutsägbarheten och samspelet mellan 

operatörerna är alltså en viktig aspekt av hur operatörerna skapar säker-

het i arbetet. En operatör uttrycker sig så här om vikten av fungerande 

sociala relationer på skiftlagen: 

 

(IP) Ja, det är väldigt, för vi sitter ju, vi har ju så pass stillasittande 

jobb, så vi sitter ju där i kontrollrummet och styr, och då måste man ju 

trivas, vi fyra som sitter där. Och det har man ju märkt, för vi har ju haft 

problem på vissa skiftlag och så där, och det funkar inte, det drabbar ju 

alla till sist. Man mår inte bra hemma, det blir inte kul att jobba då. 

(Operatör) 

 

Att bygga upp sådana relationer, liksom den tillit och det ömsesidiga 

engagemang som får skiftlagen att fungera, tar tid. Avdelningar eller 

skift som har hög omsättning på personal kan därför ha svårt att etablera 

stabila relationer: 

 

(IP) - Å sen har dom ju haft lite, det är lite turbulens i bemanningen och 

så här. För att det blir, vi har haft mycket, eller vi har mycket visstids-

anställda inne 

(JS) - Jaha 

(IP) - Och det är ju aldrig bra, som inte vet om dom får va kvar, dom 

jobbar här ett tag och så åker dom ut och så kommer dom in igen. Och 

vi har ju, på vårt skiftlag har vi en som vikarierar nu, så vi har ju haft 

väldig tur där. Och det kan ju också hänga ihop med att det funkar bra. 

För har man en massa som inte riktigt vet om dom får va kvar, så… Ja, 

det finns ingenting att bygga på, liksom. Det är ju svårt. Och det… det 

är dom ju medvetna om, att det är en väldig knasig situation med be-

manningen” (Operatör) 

 



 

111 

 

En ”turbulent” personalsituation innebär svårigheter att bygga upp det 

nödvändiga samarbetet, liksom tillit och ömsesidighet. Konflikter och 

problem i lagen påverkar också andra skiftlag. Några nämner under in-

tervjuerna att man upplever det som påfrestande att göra utfyllnadstid på 

skift där arbetskamraterna är ”stökiga”, där ingen tydlig arbetsordning 

finns eller där stämningen är dålig. Någon nämner också att neddrag-

ningar på personal och mer osäkra anställningsvillkor på bruket också 

avspeglas i den allmänna stämningen. Att inte veta om man får vara 

kvar minskar viljan att investera i praktikgemenskapen och kan leda till 

att man inte bygger upp något gemensamt engagemang i skiftlaget, nå-

got som då påverkar arbetspraktiken negativt. 

 

I princip alla intervjuade använder formuleringen ”vi” för att beteckna 

skiftlaget eller operatörer/anställda generellt. I citatet ovan konstrueras 

ett ”vi” som bygger på stabilitet, långsiktighet och ömsesidighet genom 

att ställas i kontrast till ”stökiga”, ”turbulenta” skiftlag med oordnade 

arbetspraktiker, dålig kommunikation och litet ömsesidigt ansvarsta-

gande. Detta visar på de starka kopplingarna mellan arbetets sociala 

aspekter och förmågan att utföra arbetsuppgifterna på ett optimalt sätt. 

Med andra ord har skiftlagen som social enhet stor betydelse för ett 

kompetent agerande i produktionen, liksom för individens självbild och 

självförståelse.  

 

Skiftlagen kan sägas sträva efter stabilitet, socialt och arbetsmässigt. 

Vikten av väl fungerande arbetslag med samordning, likhet och ömsesi-

diga engagemang medför att det finns begränsat utrymme att avvika 

alltför mycket, eller på fel sätt, från kollektivet. En person som inte kla-

rar av att leva upp till de krav som ställs från arbetslaget har därför svå-

rare att hitta en plats på pappersbruket, såväl arbetsmässigt som socialt. 

Att vara en ensamvarg kan vara personligt jobbigt, men kan också bli en 

påfrestning för skiftlaget då det skapar osäkerhet kring ömsesidighet 

och gemensamt ansvarstagande. Bra relationer inom arbetslaget är extra 

viktiga i mer kritiska eller arbetsmässigt tunga situationer, då känslorna 

kan bli starka och konflikter lätt uppstå:  

 

(IP) – Är det väldigt mycket å göra å det samtidigt inte flyter på, då är 

det jobbigt, då är det oerhört jobbigt. Och då krävs det att man är en 

bra sammansatt grupp, att man ställer upp för varandra å hjälps åt. För 

det är ju det som, folk blir stressade och då blir dom på dåligt humör, i 
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regel. Då är det ju lätt att det… slår lite gnistor (skratt) (…) Uppstår det 

konflikter så löser man det. Snabbt! Innan det hinner blossa upp och bli 

riktigt djupt, för det är ju jätteviktigt. Det har ju inträffat sådana grejor 

också (Operatör) 

En djupare osämja inom skiftlaget riskerar inte enbart att leda till otriv-

sel utan kan också påverka produktionen, störa det samspel som är vik-

tigt för produktionen liksom för hanteringen av risker i arbetet. Arbets-

lagens normer innefattar därför också ett ansvar för att i mesta möjliga 

mån undvika att sådana konflikter uppstår och även för att snabbt och 

effektivt lösa de som ändå förekommer. Endast i extrema situationer blir 

det en fråga för arbetsgivaren att medla i konflikter mellan personal. 

Arbetsgivaren kan dock utöva inflytande vid sammansättningen av 

skiftlagen. Målet är då att sätta ihop skiftlag som ”trivs med varandra” i 

syfte att gynna både produktion och arbetsmiljö. På någon enstaka av-

delning hade ledningen uppmärksammat arbetslagets betydelsefulla roll 

och initierat en pilotutbildning i ”team building” som några skiftlag fått 

gå och som var uppskattat. 

 

Även om skiftlagen på varje maskin och arbetsställe kan ha olika karak-

tär, beroende på operatörernas personlighet och på hur laget är samman-

satt, så ska skiftlagen inte uppfattas som isolerade enheter. Dels arbetar 

operatörerna så kallade utfyllnadsskift (se ovan) och har därmed nära 

utbyte med andra skiftlag på samma maskin. Produktionens tekniska 

system, där processer avlöser varandra och maskiner är mer eller mindre 

tätt kopplade till varandra i följd, gör att också arbetsinsatserna knyts till 

varandra. Det finns alltså daglig kontakt mellan personal på olika ma-

skiner där samarbete är en del av processens förlopp. Sociala relationer 

skapas på så vis mellan operatörer inom ett större område än enbart den 

egna maskinen eller arbetsstället och är direkt knutna till och formade 

efter hur produktionsprocessen är konstruerad.  

 

Andra förutsättningar krävs dock för att upprätthålla relationer till ope-

ratörer, som man inte har tekniskt betingad kontakt med i det dagliga 

arbetet. I operatörsarbetet finns, förutom de kontakter som är nödvän-

diga för produktionen, vissa möjligheter att göra ”utflykter” till andra 

arbetsställen och avdelningar. Det kan röra sig om avbrottstid, då pro-

duktionen står stilla, eller andra tillfällen då produktionen flyter lång-

samt. Ofta ”hälsar man på” någon man känner, som man behöver disku-

tera något med eller så gör man sig ett ärende av något slag när man 
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ändå ”har vägarna förbi”. Förutom social samvaro är detta ett tillfälle att 

utbyta erfarenheter om arbetet och kolla hur saker och ting fungerar på 

motsvarande maskiner på andra avdelningar. Detta beskrivs också av 

flera personer som en av fördelarna med arbetet och något som känne-

tecknar en bra arbetsdag.  

 

Möjligheterna till ”utflykter” skapar också rum för en gemenskap mel-

lan operatörerna som sträcker sig över hela bruket. Denna möjlighet till 

kontakt är en viktig poäng, som också Lysgaard framhåller i sin teori 

om förutsättningarna för att ett arbetarkollektiv ska utvecklas och upp-

rätthållas. Social kontakt över ett större område ger möjlighet till en 

identifikation med varandra som anställda och underordnade, liksom till 

en problemtolkningsprocess för att hitta gemensamma sätt att förstå och 

förhålla sig till arbetet. Detta kräver, enligt Lysgaard, någon form av 

närhet till varandra, vilket inte nödvändigtvis behöver vara fysisk när-

het, utan kan lika väl vara social närhet, genom interaktion. Genom sina 

arbetsinsatser kan operatörer i vissa fall skapa tidsmässigt utrymme för 

social interaktion med operatörer på andra platser i fabriken. De kan 

även i någon utsträckning erhålla ledningens godkännande för detta, 

eller i varje fall förmå förmän och chefer att se mellan fingrarna. Ett 

faktum som talar för att utflykter och sociala relationer är knutna till 

arbetarkollektivet är att det förekommer mycket sällan att operatörer gör 

besök hos någon representant för arbetsledningen. Utflykterna och de 

sociala interaktionerna avgränsas, så vitt det går att avgöra från inter-

vjuerna och från min egen erfarenhet, till att gälla operatörer på andra 

avdelningar.  

 

Sammanfattningsvis finns alltså både tekniska och sociala bestämningar 

av operatörsarbetet på pappersbruket. Det tekniska systemets utform-

ning leder till arbetsberoenden, som ställer krav på samverkan mellan 

operatörerna. Utöver dessa tekniskt förmedlade relationer formar opera-

törerna sociala band till varandra som bidrar till trivsel men också till att 

”skydda” operatörerna från produktionsprocessens ”potentiellt omättliga 

krav”. Med Wengers termer kan detta beskrivas som ett ömsesidigt en-

gagemang, som ger den enskilde operatören möjlighet att utveckla 

kompetens och identitet genom praktikgemenskapen, men som samti-

digt ställer krav på den enskilde att bidra till de gemensamma målen och 

sätter gränser för vilka som kan ingå i gemenskapen.  
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Att sprida kunskap till ny personal 

Kopplingen mellan kompetens och praktikgemenskap blir särskilt tydlig 

när det gäller upplärning av ny personal. Denna situation kan sägas ha 

tre intressenter: För det första, har den nyanställde ett behov av att bli 

instruerad och få den kunskap som behövs för att kunna utföra arbetet. 

För det andra, har arbetsgivaren ett intresse av att ny personal så snart 

som möjligt kan bidra med sin arbetsinsats. För det tredje, har skiftlaget 

intresse av att den nya personen ska passa in i relationer och arbetssätt. 

Inskolning utgör därmed en viktig instans när det gäller spridning av 

processpecifik kunskap, erfarenheter och arbetssätt mellan operatörer.  

 

När man kommer helt ny till en arbetsplats på ett pappersbruk är det lätt 

att bli överväldigad av alla stora och bullrande maskiner och alla kom-

plexa system av tekniska anläggningar som är svåra att överblicka. Utan 

”industrivana” är det besvärligt att räkna ut vilka områden man 

kan/bör/får beträda och var och när man ska hålla sig undan. Även rela-

tivt enkla processer kan vara svåra att snabbt få grepp om och de mer 

avancerade uppges kunna ta flera år innan man förstår fullt ut. Eftersom 

många av de moment som utförs i anläggningarna inte går att se med 

blotta ögat så krävs att någon berättar vad som händer och hur produk-

tionen fungerar. Givetvis ger teknisk kompetens och erfarenhet för-

språng, men även anläggningar av samma slag kan skilja sig åt i olika 

avseenden, vilket gör det svårt att lita till förförståelse. Som framgått 

ovan, är det också svårt att skaffa sig kunskap om de specifika proces-

serna genom att studera dokument, befattningsbeskrivningar och in-

struktioner, även om dessa självklart kan ge viss vägledning.  

 

På det studerade pappersbruket var graden av inskolningsinsatser som 

organiserats av arbetsgivaren låg. En orsak var den låga omsättningen 

av arbetskraft, men viktigare var att arbetsgivaren inte uppfattade något 

större behov av att organisera upplärningsarrangemang för ny personal. 

Det mesta fungerade enligt tradition, vilket innebar att skiftlagen själva i 

stor utsträckning fick ansvara för inskolning och kunskapsförmedling. 

Vid tidpunkten för studien hade dock ett program för extern rekrytering 

till operatörsbefattningar nyligen etablerats dit man kunde söka som 

”trainee”. Det utgjorde dock främst ett komplement till skiftlagens in-

satser och var även ett sätt att skapa ett slags intern vikariepool med 

personal som fått träna på flera olika arbetsställen på pappersbruket. 
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Hur inskolning går till verkar, utifrån intervjuerna, skilja sig åt en del 

mellan olika arbetsställen, liksom mellan det studerade pappersbruket 

och mina egna erfarenheter. Gemensamt är att den som är ny får ägna 

första tiden åt att observera och ”gå bredvid”, delvis för att det krävs 

kunskap för att utföra de olika arbetsmomenten, men också på grund av 

riskerna för både produktion och hälsa om något skulle bli fel. På det 

studerade pappersbruket hade upplärningen organiserats i så måtto att 

det utsågs ett slags ”fadder” med ansvar för inskolningen. Detta fram-

stod som ett ganska informellt system som byggde på praktiska omstän-

digheter (exempelvis vilket skift som den nyanställde skulle läras upp 

till, vilket skift som råkade vara i tjänst etc.) samt på kännedom om 

vissa personer som ”tycker det är roligt” och har rykte om sig att vara 

kunniga och åtminstone rimligt pedagogiska. Av de relativt nyanställda 

jag pratat med var det dock knappast någon som nämnde fadder över-

huvudtaget, vilket jag tolkar som att det inte alltid utses någon speciell 

fadder utan att upplärningen blir en uppgift för skiftlaget att hantera och 

fördela mellan sig – i samma anda som på det pappersbruk där jag själv 

arbetade.  

 

Faddern, eller skiftlaget, har till uppgift att förklara produktionen och 

visa på de olika arbetsmomenten som man ofta lär sig stegvis, ett i sän-

der. Till en början kan det röra sig om enkla manövrar och allteftersom 

lärs mer ansvarfulla uppgifter ut. Att lära sig arbetsuppgifterna kräver 

dock också att man lär sig hela skiftlagets arbetssätt, och lär sig att för-

stå arbetsfördelningen mellan operatörerna för att så småningom kunna 

bli en del av arbetslaget. Det kan handla om hur de olika arbetsuppgif-

terna är fördelade, i vilken ordning de olika arbetsmomenten ska utfö-

ras, hur olika delar i processen ska förstås och tolkas, hur man ska upp-

fatta signaler och larm från maskiner och anslutande anläggningar, men 

också om rörelsemönster och vilka vägar man ska gå för att utföra ar-

betsmomenten i rätt ordning och på mest effektiva sätt.
16

  

                                                 
16 Under min egen upplärning kunde jag bli rätt snopen när alla kollegor plötsligt 

”försvann” och jag inte riktigt visste vad som hände, eller hur jag i början inte 

kunde avgöra exakt när man skulle passa på att slänga in matlådan i mikron för att 

hinna äta när en kortare paus uppstod och därför fick snabbäta halvt på språng. El-

ler hur man vände sig åt fel håll och höll på att krocka med någon som kom ru-

sande där utan att se sig för. Som mer rutinerad hamnade jag också i trassliga situ-
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Kommunikationen av dessa arbetssätt försvåras i många fall av den 

höga ljudnivån och att man har hörselkåpor på sig. Ibland får närmare 

förklaringar ges när man får tillfälle, inne i manöverrum, under fika 

eller dylikt. Att röra sig rätt, att inte kliva in på fel plats och att veta vad 

arbetskamraterna är på väg att göra är också helt avgörande för säker-

heten. Vissa tekniskt och arbetsmässigt komplicerade delar av arbetet 

kan ta tid att internalisera, vilket kräver stort tålamod från ”faddern” och 

skiftlaget. Som nyanställd gäller det alltså att lära sig styra sina hand-

lingar i samklang med övriga anställdas agerande inom skiftlaget för att 

slutligen bli en del av det. 

 

Att vara fadder kan vara en betungande uppgift som tar en hel del tid i 

anspråk, tid som annars ägnats åt arbete i produktionen. Det gör att även 

övriga operatörer på skiftlaget berörs, eftersom någon måste utföra det 

arbete som faddern inte hinner med. Hela skiftlaget måste också anpassa 

sig till den som är ny genom att vänta in, instruera, påminna och, ibland, 

varna. När det är hög personalomsättning på en arbetsplats kan detta 

innebära extra hög belastning. Ansvaret för produktionen krockar med 

ansvaret för upplärning. En operatör beskriver det såhär: 

 

(IP) - Jag kan inte säga till nån att, ’nä hörru du, jag skiter i dig, du får 

klara dig bäst du vill’, men jag klarar inte av att göra på det sättet. Så 

därför brukar det bli så att jag tar hand om dom som kommer och då 

sätter dom nytt folk på mig […] Arbetsledningen vet att jag inte brukar 

säga nej. (Operatör) 

 

Citatet visar att operatörerna ofta känner ett ansvar, eftersom det kan 

vara svårt att som ny klara sig själv utan vägledning och stöd från erfa-

ren personal. Samtidigt renderar det inga direkta belöningar eller för-

måner från företaget att vara fadder. Att utbilda ny personal ses som en 

del av jobbet och det berättades inte om någon specifik instruktion till 

eller träning av dem som ska genomföra denna utbildning. Den åtgång i 

                                                                                                                      
ationer som när den person jag höll på att lära upp hade försvunnit till ”fel” arbets-

uppgift och jag själv stod ensam inne i en maskin för att utföra en uppgift som 

krävde fyra armar för att inte gå på tok. 
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arbetstid som upplärningen tar i anspråk kan, förutom det egna skiftla-

gen, också drabba efterföljande skift. De arbetsuppgifter, som är enklast 

att skjuta upp, är sådant som städning, påfyllning av vissa material eller 

dylikt, vilket nästa skift får ta hand om istället. Detta är självklart inte 

helt populärt. Att det ändå är väl accepterat att ägna tid åt upplärning 

beror på att alla vet vad som krävs för att få någon att fungera i arbetet. 

En nyanställd som fått för dålig upplärning kan orsaka stora problem 

när denne/a blir ordinarie på ett skiftlag och förväntas kunna ta fullt 

ansvar, behärska både arbetsmoment och gemensamma rutiner.  

 

Att ta ansvar för att ny personal lärs upp handlar också om ett socialt 

ansvar inom arbetarkollektivet; att göra den nyanställde till en av ”oss”. 

Det handlar om att ingen ska utsättas för att vara ensam inför arbetets 

krav och risker utan ska ta del av den kollektiva kompetens som under-

lättar och gör arbetet säkrare. De gemensamma insatserna för upplär-

ning – direkt genom att lära ut, eller indirekt genom att avlasta den per-

son som agerar fadder – är ett uttryck för praktikgemenskapens ömsesi-

diga ansvarstagande. De utgör ett erkännande av en nyanställd som legi-

timt perifer medlem av praktikgemenskapen, som en person som för-

väntas att efterhand bidra till de gemensamma målen. 

 

Upplärningen har alltså stor betydelse för hanteringen av risker i arbetet. 

Som nästa kapitel ska studera mer i detalj så gäller detta i hög grad ar-

betsmiljörisker, men det gäller i lika hög utsträckning produktionsrelate-

rade risker. Ny personal måste få kunskap om vilka konsekvenser olika 

ageranden kan ha för produktionen. De måste lära sig tolka signaler och 

prioritera mellan arbetsuppgifter för att skapa både säkerhet och stabili-

tet i produktionen. Vissa arbetsmoment återkommer mycket sällan vil-

ket innebär att den stegvisa upplärningsprocessen innefattar att man 

allteftersom lär sig ta itu med mer sällsynta arbetsuppgifter och pro-

blemlösningar:  

(IP) - Kommer du som ny här, då är det ingen som säger – gå in till en 

natriumluttank och så kollar du upp pumpen, utan det är snarare, följ 

med mig. Så att, utbildningen den sker ju internt fortlöpande i princip 

hela tiden… Å är det nån som inte kan grejen från början, ja då får man 

tillfråga nån som vet hur man ska göra. Å på den vägen blir det hela ti-

den, så det är hela tiden nån som kan, lite mer om nån sak än vad den 

andra, och kan visa på. På så sätt breddar du dig hela tiden. (Operatör - 

Massa) 
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För att upprätthålla praktikgemenskapens kollektiva kompetens krävs 

ett ständigt arbete med att sprida iakttagelser, incidenter, tolkningar, 

tekniker och handgrepp mellan medlemmarna, både nya och mer erfar-

na.  Upplärning sker således mer eller mindre kontinuerligt, vilket är 

nödvändigt för att produktionen ska flyta och inte ”fastna” när problem 

uppstår.  

  

Upplärning och kunskapsspridning utgör, med andra ord, sätt för arbe-

tarkollektivet att ta ansvar för produktionen genom att sprida erfaren-

hetsbaserad kompetens som inte alltid finns dokumenterad eller är känd 

av arbetsledningen i detalj. Det rör sig om ett kontinuerligt arbete som 

alla – eller åtminstone de allra flesta – måste ställa upp på för att bygga 

upp kollektivets styrka gentemot det tekniska/ekonomiska systemet.  En 

person som håller inne med sina kunskaper uppfattas lätt som illojal mot 

kollektivet, eftersom den kunskap man inte delar med sig av till kolle-

gorna kan möjliggöra att man i stället ”glänser” inför arbetsledningen. I 

intervjuerna påtalas i flera fall detta som ett beteende som ogillas starkt 

och som något som alla borde förstå inte hör hemma på ett pappersbruk. 

 

Avancemang i operatörsarbetet 

En aspekt av operatörsarbetet är att det finns relativt begränsade möjlig-

heter att göra karriär. Befattningar som tjänsteman kräver i de flesta fall 

utbildning som operatörerna saknar. Inom operatörsarbetet finns dock 

vissa möjligheter till avancemang. Som nyanställd får man ofta börja sin 

tjänst på enklare operatörsbefattningar från vilka man senare har möj-

lighet att avancera, endera inom samma avdelning eller genom att byta 

helt. Exempelvis kan karriärvägen på pappersbruket gå från en befatt-

ning som hjälprullare till att bli förare på rullmaskinen, vidare till att bli 

andretorkare och förstetorkare på pappersmaskinen och därefter bli 

andreförare och slutligen maskinförare. Att vara maskinförare är en an-

svarsfylld befattning som är relativt välbetald och kräver kompetens, 

erfarenhet och kunnande om den ”egna” maskinen. För denna och mot-

svarande befattningar kan också krävas viss formell utbildning som fö-

retaget ibland bekostar och ordnar access till. En del av dessa utbild-

ningar ger också högskolepoäng. Förmannen har ofta en nyckelroll i att 

utse och tillfråga operatörer på rullmaskinen som får börja ”träna” på 

torkarbefattningen, dvs. återigen gå vid sidan av och lära sig av den be-
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fintliga personalen för att senare kunna fylla en eventuell lucka i be-

manningen. Att ha kompetens på både tork och rullmaskin är gynnsamt, 

då man kan göra utfyllnadsskift på båda ställena och vara behjälplig där 

det behövs. Detta bidrar till viss rotation av arbetskraft inom organisa-

tionen, även om det är vanligt att man blir kvar på samma tjänst under 

lång tid.  

 

På vissa befattningar tar det relativt kort tid att lära sig så pass mycket 

att man klarar av att ”köra” anläggningen, på andra kan det ta flera år 

innan man behärskar processen fullt ut. Det gäller både mer teoretisk 

förståelse av komplicerade processer och konkreta handlag och arbets-

tekniker. Även till synes enkla arbeten kan därför kräva tid och träning 

innan de behärskas till fullo: 

  

(IP) - Så då har de en sådan här truckförarutbildning då, och lära sig 

teori kan man säga och lite praktiskt nytta. Men sedan är det ju väldigt 

mycket innan man blir inkörd i själva hanteringen och alla olika meto-

der att lasta. Det tar egentligen flera år innan man blir fullärd. (Opera-

tör) 

 

Även enkla och handgripliga uppgifter kan alltså kräva lång tid av trä-

ning för att fungera optimalt, både ur produktionshänseende – i detta 

exempel för att kunna lasta snabbt, stabilt och effektivt – och för att 

underlätta för andra, som att kunna manövrera truck och last så att inte 

kollegor blir låsta och tvingas vänta.  

 

En operatör på massasidan berättar att han efter tre års arbete fortfa-

rande anser sig ha ett par år kvar innan han känner sig någorlunda 

fullärd och att hans arbetskamrater jobbat närmare femton år på samma 

ställe. På andra befattningar går avancemanget till så att man stegvis lär 

sig de olika delområden som ingår i befattningen. Ofta är de specifika 

arbetsuppgifterna även på en och samma befattning uppdelade i olika 

delbefattningar, vissa enklare och andra mer ansvarskrävande. I de allra 

flesta fall roterar skiftlaget på alla olika uppgifter och är även formellt 

befattningsmässigt jämbördiga. Det kan också vara fallet de gånger då 
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det formellt finns förstemän på ett arbetsställe.
17

 Som ny går man in på 

”lägsta” nivå och vartefter man lär sig utföra alltfler arbetsmoment blir 

man ”fullvärdig” medlem av skiftlaget. Detta innebär att man av övriga 

arbetskamrater anses klara av arbetsuppgifterna och behärska lagets 

arbetssätt. Enstaka personer kan ibland, av olika skäl, hålla sig till en 

eller ett fåtal av befattningens delområden vilket gör att skiftlaget måste 

anpassa sin rotation. Den långa inlärningstiden för att bli fullärd innebär 

att individer med stor kompetens och lång erfarenhet är svåra att ersätta.  

 

En fullvärdig medlem utgör en pålitlig kugge i arbetslagets samspel. 

Han eller hon klarar av att göra rätt bedömningar av olika situationer 

och är att lita på, till kompetens, förmåga, lyhördhet och lojalitet. Full-

värdighet innebär att förvalta, utveckla och sprida den kollektiva kom-

petens, som ger gemenskapen status, liksom arbetssätt som underlättar 

för övriga medlemmar att utföra arbetet. Några berättar i intervjuerna 

hur de blivit upplärda av en person, vars kompetens de hyser stor re-

spekt för; de betraktar det som ett privilegium att ha blivit upplärd av 

just den personen. Hög kompetens ger respekt och status inom arbetsla-

get samt inflytande över tolkningar och normer, så länge kompetensen 

används för praktikgemenskapens gemensamma mål och inte för att 

erhålla individuella fördelar. 

 

Att förkovra sig som operatör till att bli maskinförare eller motsvarande 

utgör den karriärväg som är ”accepterad” av arbetarkollektivet. Det är 

en ambition som innebär att man inte lämnar sin plats och sociala status 

när man (också lönemässigt) avancerar på fabriken. Det är vanligt att 

förmän rekryteras bland operatörerna, men detta är inte alltid en opro-

blematisk karriärväg. Förmännen ingår inte i arbetarkollektivet utan är 

arbetsgivarens representant. De innefattas därför inte lika självklart i 

umgänget bland operatörerna, vare sig under arbetstid eller på fritiden. 

Ett par av de personer, som intervjuats, berättar om det ”misstänkliggö-

rande” som följer med positionen som arbetsgivarens representant och 

hur detta kräver aktiva strategier för att bemötas. Andra intervjuade ut-

trycker sin tveksamhet kring nyttan med förmän, vilkas enda uppgift är 

                                                 
17

 Försteman ska inte förväxlas med Förman, då det förstnämnda är en operatör med 

kompetens och visst ansvar och det sistnämnda betecknar en arbetsledare över 

skiftlag på en eller flera produktionslinjer.  
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att ”ringa ut folk” och ”skriva tid”, vilket anses vara administrativa upp-

gifter av mindre värde och som inte motiverar den överordnade position 

som förmanskapet innebär. Det berättas också om hur operatörer som 

rekryterats till ”högre” befattningar i det närmaste blivit socialt utfrysta, 

både på arbetet och i privata sammanhang.  

 

Sammantaget kan de begränsade karriärmöjligheterna ses som en förut-

sättning för att etablera den ”likhetsprincip” som Lysgaard menar är 

nödvändig för existensen av ett arbetarkollektiv. Det utbyte av erfaren-

heter och kunskap mellan operatörerna, som bygger upp arbetarkollek-

tivets styrka i förhållande till arbetsgivaren, bygger på att det finns en 

ömsesidighet och en tillit till att alla har samma uppfattning om vad som 

är arbetets mål. Att inte dela med sig av sin kunskap kan leda till en 

misstanke om att man ”går med en förman i magen”, för att använda 

Lysgaards formulering (2001:87/220), alltså att man har för avsikt att 

utnyttja sitt kunnande för att skaffa sig personliga fördelar i relationen 

med arbetsgivaren, och eventuellt också göra karriär.  

 

Sura gubbar och skämtsamma medarbetare 

Att skolas in i en praktikgemenskap innehåller också en mer renodlad 

social aspekt, där det gäller att som person skapa sig en identitet och 

framställa sig på ett sätt som accepteras av skiftlagen. En vanlig förete-

else på pappersbruket, såväl som inom andra branscher, är att nykom-

lingar sätts på prov, både arbetsmässigt och socialt. Flera intervjuade 

berättar att upplärning förr innebar att gå bredvid någon ”grinig gubbe” 

som inte hade någon ambition att visa och som skrattade när personen 

under upplärning gjorde fel.
18

 Jag fick också berättat för mig historier 

om hur man tidigare ”busat” med nyanställda, dvs. satt nya i omöjliga 

situationer utan instruktioner för hur de skulle ta sig ur dem, som exem-

pelvis i följande berättelse: 

 

                                                 
18

 Jag har själv upplevt hur skiftlag inte överhuvudtaget tog notis om att jag kom in i 

manöverrummet, inte visade något alls utan knuffade undan mig när jag var i vägen 

och skrattade när jag gjorde fel. Efter någon vecka så var ”prövoperioden” över och 

jag blev integrerad i skiftlaget. 
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(IP) - Sen var det några som tyckte att det var kul å busa med nykom-

lingar […], vi hade lite löspapper ibland. Å då fick man använda skopan 

på den där motviktstrucken. Då körde dom in, skopan i pappershögen, 

så hissa dom. Och, du har ju stativet, så när du börja hissa skopan […] 

det är så pass tungt, det här lasset som du har, så när skopan börja 

komma upp, vad är det som händer? (visar) Trucken ställer sig på nä-

san! Så du har fyrtiofem graders lutning på trucken, skopan i toppläge 

inne i pappershögen, så, och man turades om å köra, varannan lastning, 

å hade dom en färsking, då som dom skulle dela med, så gjorde dom det 

där och tyckte att det var skitroligt. För då kommer han ut å så ser han 

trucken stå med bakhjulen nästan uppe i taket… och undrar hur fan han 

ska bete sig för å få trucken därifrån. Å det kan man ju förstå. […] dom 

bara lämna det så, tyckte det var skithäftigt, sen satt dom så här inne… 

så var det inge mer med det tyckte dom… Eh, så att det fanns ett gäng 

sådana där tokar (Operatör) 

 

Att skämta med nyanställda framställs också som en slags initieringsrit, 

som ett sätt att testa duglighet och lojalitet hos den aspirerande med-

lemmen. I citatet ovan, liksom i flera intervjuer, beskrivs dock buset 

som främst tillhörande en svunnen tid och tillskrivs personer som besk-

rivs som ”tokar”, som inte satte säkerheten främst. Historierna kan dock 

leva kvar under många år.  

 

Berättelserna om bus eller andra spektakulära incidenter kan ses som ett 

sätt att framställa den egna kompetensen och de nuvarande arbetsprakti-

kerna som mer utvecklade, säkra och riktiga i förhållande till hur det var 

”förut”. Genom att hänvisa till ”bus” som onödigt och ovarsamt riskta-

gande legitimeras att operatörerna nu ägnar mer tid och omsorg i upp-

lärningen. Det visar på att skiftlagens normer för risk och säkerhet för-

ändras över tid, något som jag kommer att diskutera mer i nästa kapitel. 

De upplevda förändringarna knyts alltså inte bara till individuella upp-

levelser av hur arbetsmiljön ska hanteras, utan länkar också till hur man 

inom laget relaterar och förhåller sig till varandra och till varandras sä-

kerhet i arbetet.  

 

Exemplet i citatet ovan visar också hur svårt det kan vara för en nyan-

ställd, med det som Wenger benämner en ”legitimt perifer” position – 

dvs. som är en accepterad men ännu inte fullvärdig medlem inom prak-

tikgemenskapen – att ifrågasätta arbetsmoment utifrån säkerhetssyn-

punkt utan att samtidigt riskera sin position i gemenskapen. Om 
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”färskingen” hade vägrat att kliva upp i och backa ner trucken hade 

detta sannolikt tolkats som att denne inte var att lita på eller inte hade de 

egenskaper som krävdes för att svara upp mot praktikgemenskapens 

förväntningar. Detta hade i sin tur inneburit försämrad status och posi-

tion inom laget och gjort den fortsatta upplärningen svårare. Även om 

den specifika historia som berättas utspelades i en svunnen tid ger den 

ett exempel, om är extremt, på hur praktikgemenskaperna sätter gränser 

för vem som får ifrågasätta och vem som kan ta sig friheter. Inom prak-

tikgemenskaperna finns således vissa föreställningar som man måste 

acceptera om man ska kunna bli fullvärdig medlem, bli en i laget.  

 

Diskussion 

I kapitlet har ett antal poänger framkommit som jag avslutningsvis vill 

lyfta fram inför den fortsatta analysen av arbetsmiljödeltagandet.  

 

Arbetsmiljödeltagandet är avsett att utgöra en kunskapsprocess genom 

vilken arbetsgivaren kan ta del av den kunskap och de erfarenheter som 

anställda har i fråga om arbetsmiljö. Man ska därigenom kunna styra 

insatser för arbetsmiljön, som både utnyttjar anställdas kunskap och 

anpassas efter arbetslagens lokala praktiker. Detta kapitel har diskuterat 

de tekniska och sociala förutsättningarna för utvecklandet av operatö-

rernas kunskaper om produktionsanläggningen, både i allmänhet och 

om hur arbetet utförs, i synnerhet.   

 

Genom att utgå från Bergmans analys av operatörsarbetet har jag i detta 

kapitel visat att den kunskap som operatörerna har om sitt arbete bygger 

på ett behov av att samordna arbetshandlingar och gemensamt rikta dem 

för att möta produktionens krav. Liksom Bergman vill jag hävda att 

operatörernas förståelse av sitt arbete inom processindustrin utvecklas i 

relation till tekniken, men också i en social, kollektiv organisering av 

kompetenserna, där individer på olika sätt förväntas bidra till ett och 

samma mål. Arbetet, och kunskapen i och om det, är därför inte enbart 

en individuell angelägenhet, utan måste förstås utifrån dess tekniska och 

sociala sammanhang.  

 

Den processpecifika kompetensens kollektiva natur innebär, tillsam-

mans med de tekniska och sociala arbetsberoendena inom operatörsar-
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betet, en sammanlänkning av praktiker (hur arbetet utförs), menings-

skapanden (hur arbetet begripliggörs) och sociala relationer (hur opera-

törerna relaterar till varandra och till sig själv som del av gemenskapen). 

För denna analys har Wengers begrepp om praktikgemenskaper, deras 

gemensamma meningssystem och det ömsesidiga engagemang som 

omfattar en gemenskaps medlemmar varit vägledande. På pappersbruket 

innefattar den gemensamma förståelsen därmed såväl kunskaper om de 

tekniska villkoren för produktionsprocessen som föreställningar om hur 

arbetet ska organiseras, hur man ska förhålla sig till olika skeenden i 

processen, vem som ska göra vad, när arbetsmoment ska utföras, hur 

bråttom det är i olika situationer, när man ska anstränga sig och när man 

kan ta det lugnt. 

 

Ett argument i detta kapitel är att operatörerna regelmässigt tar ett utö-

kat ansvar för produktionen, alltså att de i vissa fall gör mer än vad 

”boken säger”, alltså vad befattningsbeskrivningarna visar, eller vad 

arbetsgivaren kan kontrollera och kräva. Ansvarstagandet visas på flera 

sätt: genom att skapa, sprida och utveckla lokal, processpecifik kompe-

tens och omsätta denna i arbetspraktiker som gynnar produktionsflödet; 

genom att engagera sig i problemlösning och hindra störningar i pro-

duktionen; genom att koordinera arbetsinsatser mellan varandra samt 

genom att skola in ny personal i lokala arbetspraktiker. Operatörerna 

uppvisar alltså en slags lojalitet med produktionen, som Lysgaard san-

nolikt skulle benämnt som en ”tillslutning till det tekniska/ekonomiska 

systemet” och därmed som stående i motsättning till arbetarkollektivets 

intresse. I likhet med Bergman vill jag dock hävda att engagemang och 

ansvarstagande, förutom att bidra till att legitimera kollektivets defini-

tion av en generellt rimlig arbetsbelastning, också genererar vissa fri-

hetsgrader, som kan utnyttjas för att utveckla kompetens, pröva nya 

körsätt eller på andra sätt styra det egna arbetet. De kollektiva vinsterna 

med att ta ansvar för produktionen handlar, med andra ord, om frihet att 

utvecklas i arbetet, liksom om möjligheter att bestämma arbetstempo, 

att ta rast när det lämpar sig eller att röra sig på andra delar av fabriks-

området än den egna arbetsplatsen när man bedömer att produktionen 

inte skadas av att man går ifrån.  

 

Detta ansvarstagande ger även operatörerna ”ära och stolthet” (Lys-

gaard) – både som arbetslag och som individer sammanlänkade genom 

produktionens teknik och arbetarkollektivets sociala band. Inom arbe-
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tarkollektivet etableras, med andra ord, en arbetsmoral mot vilken dess 

medlemmar värderas och är förpliktigade. Arbetarkollektivet ger indivi-

den incitament att känna sig ansvarig för produktionen, inte bara inför 

arbetsgivaren som underordnad anställd, utan även som en del i en ge-

menskap. Detta kan uttryckas som ett slags kollegialt tryck på varje en-

skild operatör att bidra med sitt kunnande och sina arbetsinsatser och 

alltså inte ”maska” eller dra sig undan arbete, i synnerhet inte i situat-

ioner som är kritiska för produktionen. Det gör det också svårt att agera 

som om arbetet eller karriären är ett eget, individuellt projekt, liksom att 

vägra dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till andra. 

 

I likhet med Bergman och Wenger menar jag att processpecifik kompe-

tens i första hand utvecklas och sprids genom delaktighet och ömsesi-

dighet inom arbetslagen/praktikgemenskaperna. En konsekvens av detta 

är dock att spridning till andra delar av organisationen – till tjänstemän, 

tekniker och andra arbetsgivarrepresentanter – inte är självklar. Wenger 

beskriver detta i termer av gränser för praktikgemenskaperna. Känslor 

av tillhörighet och ömsesidighet definierar – tillsammans med delade 

målsättningar och föreställningar om hur man bidrar till dessa – vad 

som finns innanför, respektive utanför, en praktikgemenskaps gränser. 

Operatörernas engagemang för att dela med sig av erfarenheter och 

kunnande omfattar, med andra ord, i första hand de andra operatörer 

som ingår i praktikgemenskapen.  

 

Bergman, å andra sidan, anlägger ett maktperspektiv på dessa gränser. 

Genom att utveckla Lysgaards teori om arbetarkollektivet visar han på 

den rationalitet som ligger bakom operatörernas vilja att utveckla kun-

skap i arbetet, där denna kunskap stärker kollektivet i relation till ar-

betsgivaren. Operatörerna har alltså något att förlora på att individuali-

sera denna kunskap, liksom på att sprida kunskapen utanför kollektivet.  

 

För avhandlingen analys leder dessa något skiljaktiga analyser till frågor 

om vad praktikgemenskapernas partialitet och gränsdragningar betyder 

för den partsgemensamma kunskapsprocess som arbetsmiljöarbetet ut-

gör. Avsikten är att i efterföljande kapitel belysa hur praktikgemenskap-

erna hanterar den potentiella motsättningen mellan att, å ena sidan, hålla 

produktionen flytande, lösa problem och vidta snabba åtgärder och att. å 

andra sidan, arbeta säkert och ställa krav på en god arbetsmiljö. I nästa 

kapitel ska jag därför diskutera hur operatörerna, enskilt och kollektivt 
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förhåller sig till risker i arbetet, till arbetsbelastningar och potentiella 

faror. De därpå följande kapitlen ska analyser vad de kollektiva förplik-

telserna innebär för den enskildes möjligheter att artikulera uppfattning-

ar kring arbetsmiljö, få gehör för och agera efter dem. 
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6. Att hantera risker som en del av arbetet 
 

 

 

Att arbeta inom pappersindustrin innebär för de flesta anställda operatö-

rer att de exponerar sig för en mångfald, mer eller mindre allvarliga, 

risker. När det gäller olycksrisker kan nämnas: risk att klämma sig, 

tunga maskindelar i rörelse som ibland har våldsamt hög fart, höga höj-

der, varm luft, varma maskindelar, varm massa, tryckbärande kärl och 

ledningar, ånga, kollision med truckar och andra fordon, med mera.
19

 

Andra aspekter av arbetsmiljön kan leda till ohälsa på längre sikt, såsom 

belastningsskador från hantering av tunga föremål eller enformiga rörel-

ser samt exponering för vibrationer, kemikalier, damm, buller och 

stress. Skiftgången har också negativa effekter på hälsan med störd 

sömn, som bl.a. kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar (AV 2012:9) och 

även leder till ökad olycksrisk.  

 

Det studerade pappersbruket bär på en lång historia, eftersom det fun-

nits sedan början av nittonhundratalet. Detta har satt sina spår på brukets 

utformning och lokaler, liksom på brukssamhället och dess kultur. De 

stora, tunga anläggningarna i pappersindustrins tillverkningsprocess är 

oerhört kostsamma att tillverka, liksom att installera och trimma in, vil-

ket gör att livslängden kan vara mycket lång. Ofta används maskinerna 

många decennier innan de byts ut. Av de rullmaskiner jag själv arbetat 

vid var den ”modernaste” ca femton år och den äldsta ca 25 år. På det 

studerade pappersbruket blev jag informerad om att det där fanns ännu 

äldre produktionslinjer, men också linjer av senare datum. Gammal tek-

nik har oftast lägre standard än mer modern teknik när det gäller säker-

het och andra arbetsmiljöaspekter. Drivkrafter för att bygga om eller 

byta ut maskiner är önskan om ökad kapacitet och förbättrad kvalitet, 

men även lagkrav på säkerhet och arbetsmiljö. Men även om maskiner-

                                                 
19 Statistik från pappersindustrin över arbetsolycksfall med minst en dags sjukskriv-

ning visar att fallskador är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro, följt av kläm-

skador, belastningsskador och skärskador, där de två senare står för ca hälften så 

många skador som klämskadorna. Brännskador samt skador från kemiska ämnen 

står i sin tur för ca hälften så många skador som belastnings- och skärskadorna 

(Pappersindustrins Utvecklings- och Arbetsmiljöråd, PUA, Nr. 1 Juni 2007). 
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na har byggts om och i viss utsträckning moderniserats genom åren, så 

är grundutformningen i stort densamma. Stora tekniksprång kommer 

oftast när det är fråga om att bygga helt nya anläggningar. Att göra radi-

kala förbättringar kan dock kosta stora summor, vilket gör förändrings-

takten relativt låg. Även när enstaka maskindelar, komponenter eller 

hela maskiner byggs om, ska dessa implementeras i det tekniska syste-

met som helhet, vilket innebär att en modern maskin kan stå i direkt 

anslutning till en betydligt äldre. 

 

Det här kapitlet ska analysera hur anställda uppfattar, hanterar och för-

håller sig till de riskfyllda arbetsmoment, som trots teknikutveckling 

och lagkrav på att förebygga risker, ändå ingår i arbetet. Analysen i fö-

regående kapitel har visat på praktikgemenskapernas betydelse för att 

generera kunskap om och i arbetet. Detta kapitel ska i första hand be-

svara följande frågor: Hur och på vilka sätt innefattar det kollektiva me-

ningsskapandet i praktikgemenskaperna också synen på risker och be-

lastningar, på vad som är problem och faror i arbetet, samt hur dessa 

risker och belastningar hanteras i arbetet respektive genom arbetsmiljö-

arbete.  

 

Kapitlet ska också ge ett första svar på frågan hur den utveckling av 

kompetens och förståelse av arbetsmiljö och arbete, som sker inom an-

ställdas praktikgemenskaper, förhåller sig till arbetsmiljöarbetets kun-

skapsprocess och dess praktiker. I detta kapitel ligger fokus på operatö-

rernas förståelse och förhållningssätt till risker i arbetet, medan nästföl-

jande kapitel går närmare in på själva praktikerna och den gemensamma 

kunskapsprocessen för arbetsmiljöarbete. Eftersom operatörernas prak-

tiker och den gemensamma praktiken för arbetsmiljödeltagande ömsesi-

digt formar varandra är denna fråga relevant för båda kapitlen.  

 

Kapitlet är disponerat efter tre huvudsakliga teman: Det första ska visa 

hur operatörernas processpecifika kompetens även innefattar kunskap 

om arbetets risker samt metoder och tekniker för att handskas med dem. 

Det andra temat utgår ifrån Bergmans utveckling av Lysgaards teori om 

arbetarkollektivet, där Bergman visat hur operatörerna använder sin 

processpecifika kompetens för att legitimera arbetarkollektivets skydds-

funktion och det handlingsutrymme det skapar. I analysen nedan ska jag 

visa hur vissa former av risktagande används av operatörerna för att ta 

ett utökat ansvar för produktionen och därmed också bidra till kollekti-
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vets position i förhållande till det tekniska/ekonomiska systemet. I detta 

ansvar ingår att operatörerna tar ett gemensamt ansvar för att skapa 

säkra arbetspraktiker och för att sprida erfarenheter från kritiska, risk-

fyllda situationer till nykomlingar och mellan praktikgemenskapens 

medlemmar. Det tredje temat går närmare in på meningsskapande kring 

arbetets risker och konsekvenserna av att vissa föreställningar om arbe-

tets risker och belastningar dominerar och andra tystas. Denna analys 

ska återknyta till Wengers resonemang om relationen mellan praktik, 

meningsskapande och identitet. 

 

En motsägelsefull bild av risk och säkerhet 

Intervjuerna med de anställda kring risker i arbetet ledde sällan fram till 

enhetliga, raka berättelser eller entydiga argumentationslinjer. Tvärtom 

var berättelserna fyllda av påståenden som, vid en första tolkning, tyck-

tes motsäga andra påståenden om samma fenomen, också av samma 

intervjuperson. Bland annat lyfte operatörerna fram arbetets många ris-

ker – samtidigt som de hävdade att arbetsmiljön var god och arbetet 

väldigt säkert.
20

  

 

En säker arbetsmiljö?  

De flesta intervjuade operatörerna på det studerade pappersbruket sade 

sig uppfatta arbetsmiljön som god och många berättade att de i stort 

trivdes utomordentligt bra med arbetet. ”Så att, vi har inte så fruktans-

värt mycket olyckor här”, som en operatör uttryckte det. Ett sätt att för-

stå detta är att sätta dagens risker i relation till hur situationen var förr. 

Flera av de intervjuade hade varit anställda länge och hade lång erfaren-

het. De berättade om hur arbetet blivit betydligt säkrare jämfört med 

tidigare förhållanden.  

 

                                                 
20 Likaså ansåg de flesta operatörerna att de hade mycket goda möjligheter att få till 

stånd sådana arbetsmiljöåtgärder som de uppfattade som nödvändiga, samtidigt 

som de uttryckte att dialogen kring arbetsmiljö med arbetsledningen var (alltför) 

begränsad – en paradox som kommer att beröras mer i nästföljande kapitel. 
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Pappersindustrin i stort har en lång historia av utveckling av arbetar-

skydd, där såväl maskintillverkare och lagstiftning som bruken själva 

bidragit till att skapa ökad säkerhet i arbetet. Även på lokal nivå beskri-

ver flera av de intervjuade att en utveckling ägt rum och att säkerheten 

kommit mer i fokus under senare år. De flesta menar att arbetsledningen 

prioriterar säkerhet i arbetet och att både anställda och arbetsledning gör 

sitt bästa för att uppmärksamma och åtgärda de brister i anläggningar 

och teknik som kan skapa risker: 

 

(IP) – […] det där har vi ju fått lära oss väldigt mycket att, du kan 

egentligen inte vara för försiktig. Utan hellre för försiktig än inte. Och 

det där trycks även ifrån arbetsledarna, att ta det hellre extra försiktigt, 

än att ta en genväg om det kan råka bli galet. (Skyddsombud) 

(IP) - […]det är samma, basarna, de är väldigt noga med att det ska 

finnas [skyddsanordningar], att det ska vara rätt, det ska vara ordent-

ligt. För det får ju bara inte hända någonting egentligen! (Operatör) 

 

Citaten visar på en etablerad diskurs kring prioriterad säkerhet på pap-

persbruket, som ledningen står bakom och som är känd av operatörerna. 

Den sammantagna bilden är den av ett arbetsmiljöarbete som blivit allt 

mer omfattande och utvecklat. Det råder alltså ingen öppen konflikt 

kring huruvida säkerhet ska prioriteras eller ej. En sådan inställning till 

säkerhet i arbetet är dock långt ifrån självklar på många arbetsplatser, 

varken i Sverige eller internationellt.  

 

Flera av de intervjuade beskriver en utveckling där införande av ny tek-

nik inneburit ökad säkerhet. Nya anläggningar har en hög säkerhetsnivå 

som ”stänger ute” operatörerna från potentiellt farliga (rörliga) delar och 

farliga arbetsmoment: 

 

(IP) - Nej, väldigt mycket är borttaget, väldigt mycket är automatiskt. 

Och man kommer inte in [i maskinen] heller, för det är en bur runt allti-

hop. Så man kan inte bryta. Det finns sådana där ljusbommar som sitter, 

och bryter man dem så stannar den automatiskt, direkt. (Operatör) 
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Arbetsmoment där operatörerna tidigare varit utsatta för risker har alltså 

automatiserats. Den säkrare tekniken innebär bland annat att operatörer-

na inte har tillträde till vissa områden där de tidigare kunnat utföra ar-

betshandlingar. Detta uppfattas ibland som irriterande, eftersom vissa 

arbetsmoment tar mer tid i anspråk när man inte kan göra ingrepp ”i 

farten”. Dessutom kan ombyggnationer, då exempelvis skyddsgrindar 

sätts in i en befintlig anläggning, medföra att arbetet blir fysiskt tyngre; 

operatörerna måste då sträcka sig över grindarna för att komma åt att 

utföra de ingrepp som ska göras. Ökad säkerhet gör ibland också att 

arbetsmoment tar längre tid att utföra, vilket ökar stressen och minskar 

utrymme för paus och återhämtning. Åtgärderna välkomnas därför inte 

alltid av de anställda, på grund av de sidoeffekter som kan uppstå för 

dem vid utförandet av arbetet. Men i princip är alla intervjuade positiva 

till utvecklingen och ser den som en effekt av ökad medvetenhet om 

arbetsmiljö och som en del av en upplevd modernisering av operatörs-

arbetet. 

 

”Risker finns ju hela tiden” 

Samtidigt är det ju så att arbetet fortfarande innebär stora risker. Inci-

denter och olyckor inträffar de facto emellanåt och har ibland fatala 

konsekvenser, såsom dödsfall eller stympade kroppsdelar.  Det är svårt 

att undvika att exponeras för farofyllda moment i arbetet på ett pappers-

bruk, eller som en operatör uttryckte det: ”Nära? Ja det är det ju hela 

tiden!”. Papperstillverkningsprocessens många stora maskiner och tunga 

material, som ska huggas, malas, kokas, pressas och förflyttas, innebär 

att det finns många ställen på pappersbruket där man kan göra sig riktigt 

illa, eller till och med förlora livet.  

 

Det är dock inte i första hand dessa risker som de intervjuade operatö-

rerna berättar om under intervjuerna. De tycks uppfattas som så själv-

klara att de inte behöver diskuteras närmare. Man ska helt enkelt und-

vika att ramla ner i flishuggen, dras in mellan pappersmaskinens valsar, 

falla ner i kokande massa eller komma i vägen för en truck. Att man 

måste akta sig för sådana situationer är uppenbart. Andra risker är inte 

lika tydliga, vilket gör att operatörerna måste vara extra uppmärksamma 

och försiktiga så att de inte gör sig eller sina kollegor illa. En operatör 

beskrev riskernas ständiga närvaro vid hantering av tunga maskiner och 

produkter som att ”Man klämmer sig i stort sett på det mesta”. En annan 
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operatör beskriver några exempel på olycksrisker som är förknippade 

med det dagliga arbetet: 

(IP) - Halkrisk är ganska vanligt, i, just på grund på grund utav att det 

är så mycket skit i papperet, alltså i papperet, tillsatserna när papperet 

har tillverkats. Det där blir ju spillprodukter på vissa ställen, hamnar på 

golven, och… en del utav dom här sakerna, bland annat där leran är in-

blandad lite grann, och sen så är det ju ett par andra kemikalier som 

gör att det blir, det blir som såpa i princip. Och det är inte alltid du ser 

det heller […] Det är som ett damm, som ett vattendamm ungefär, som 

kommer ut, läcker ner lite grann å så lägger det sig som en lite hinna 

ovanpå… å har du då slätmålade golv, som vi har på en del ställen. Då 

blir det skridskobana. Så där har du ju en halkriskgrej.  

Sen har vi ju snubbel, snubbelrisken, den finns ju överallt när du har 

trappsteg och gretingar och sånt där. Slangar ligger. Och ska klättra 

över en axel på en pump eller vad du nu ska göra för att ta dig fram på 

olika ställen.  

Slå i huvet, ganska vanligt. Krypa under någonstans och så till slut så 

tycker du att, nu är det fritt, så, som jag har keps på mig idag, den tar 

man faktiskt gärna av sig när man håller på för att du tappar avstånds-

bedömningen här [(pekar)] när du håller på å går på huk å du vill ju 

upp! Och så fort du har fri sikt så reser du dig och det kan sitta en jäkel 

där. Det har hänt några gånger och då sitter man faktiskt ganska platt 

på rumpan… och bara svär! Det är en ganska vanlig grej att man slår i 

så, det blir ju inte några allvarligare grejer men just det här med att, det 

gör lite ont, det svartnar lite grann, du blir sittande å morrar över att 

det snurrar i huvet lite grann.  (Operatör) 

 

Den tekniska miljön är i första hand utformad med tanke på produk-

tionsprocessen och inte i lika hög grad utifrån krav på sådant som fram-

komlighet och tillgänglighet. Detta gör att operatörerna ibland måste 

krypa och klänga eller utföra arbetsmoment på platser där svängrummet 

begränsas av hårda, ibland vassa eller varma ytor. Att slå sig lite ibland 

ses närmast som oundvikligt, som en del av arbetet, och därför inte som 

något att hetsa upp sig för.  

 

Vad dessa citat pekar på är att risker finns, att de är svåra att tekniskt 

bygga bort och att de t o m kan förvärras av tekniska förändringar. Sam-

tidigt uppfattas, som nämnts, arbetsmiljön som god av operatörerna.  
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En viktig orsak till detta är att de riskfyllda arbetsmomenten hanteras på 

annat sätt än bara genom tekniska åtgärder, dvs. utan att de byggs bort. 

Operatörernas vardagliga arbetspraktiker för att hålla produktionen 

igång innefattar nämligen också rutiner, kompetenser och förståelser 

som gör arbetet säkert.  

 

Säkerhet genom vardagliga arbetspraktiker 

Jag anknyter här till Gherardis argument (2000) att praktiker för säker-

het (safety practice) inte kan särskiljas från arbetspraktiker (work 

practice) utan måste förstås som delar av en och samma praktik. Hon 

har i sina studier av byggarbetsplatser visat hur förståelsen av säkerhet 

och av risker är knutet till olika yrkesgruppers arbetspraktiker. Exem-

pelvis hade ingenjörer och förmän helt olika definitioner på vilka risker 

som fanns i arbetet, vad som var dess orsaker och hur de skulle hante-

ras. Gherardi menade därför att säkerhet är något som finns – eller inte 

finns – i själva arbetspraktikerna och i praktikgemenskapernas menings-

system. Utifrån samma tanke ska jag i kapitlet visa hur operatörernas 

vardagliga, processpecifika kompetens är avgörande för skapandet av 

säkerhet. 

 

Att utveckla säkra arbetssätt 

En första förklaring till varför få operatörer skadar sig, trots att det finns 

risker, är att de har utvecklat och införlivat arbetssätt som tar hänsyn till 

dessa risker. I skiftlagens arbetspraktiker och processpecifika kompe-

tens ingår många handgrepp och rörelsemönster som syftar till att und-

vika riskmoment i arbetet. Väl invanda arbetsmönster utgör viktiga 

verktyg för att arbeta säkert, i synnerhet i stressade arbetssituationer: 

 

(IP) - Nej, [...] man hissar upp dem [klaffar i golvet], och sedan kanske 

du ligger efter, det är bråttom, det är stressat, då vänder du dig snabbt 

om, och så, oj, då var klaffen uppe. Och då kan man ju snubbla och så. 

Och det är väl ganska lätt. […] Allting går av vana, så att klaffarna, de 

kliver man ett stor steg över, och, ja, nej, ingenting som jag tänker på i 

alla fall. (Operatör) 
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Små knep i det vardagliga arbetet – som att ta stora kliv över klaffar, 

alltså de metallklackar som fälls upp ur golvet för att stoppa pappersrul-

larna som i exemplet ovan – är sätt att undvika de risker som kan uppstå 

och slippa ägna uppmärksamhet åt huruvida klaffen är uppfälld eller 

nedfälld. I stressade situationer kan det lätt hända att man brister i upp-

märksamhet och koncentration och då kan dessa invanda rutiner vara 

skillnaden mellan att snubbla – och då riskera att klämma sig under en 

rulle – och att inte snubbla på klaffarna. Ett ytterligare knep, berättat av 

samma rullmaskinsoperatör, är att aldrig greppa rullande rullar längs 

sidorna utan bara rakt framifrån. För håller man på kanterna så klämmer 

man sig om rullen stöter emot något. Genom att alltid utföra ett arbets-

moment på samma sätt sätter sig denna teknik ”i märgen” som någon 

operatör uttryckte det, det blir något som man inte behöver tänka på i 

varje situation.  

 

Att minimera fel och störningar är en viktig del av operatörsarbetet. 

Många sådana insatser kräver snabba bedömningar om de är riskabla 

eller inte. Man ser kanske något som är fel eller vill förhindra en avvi-

kelse, exempelvis genom att rycka bort lösa pappersbitar under drift för 

att förhindra att de orsakar kvalitetsfel. Men moment som är väldigt 

enkla och säkra att utföra vid vissa tillfällen kan vara livsfarliga vid 

andra, exempelvis under full drift till skillnad från vid stillestånd eller 

andra avbrott.  

 

(IP) - Ja, det är ju lätt att man ser att det kommer ett [löst papper], 

slänger jag [bort] det där, så klarar jag det. Det är så jävla lätt att man 

gör det, och inte tänker sig för. 

(JS) - Har du gjort det någon gång själv så där i början. 

(IP) - Ja, jag har väl... De har skrikit åt mig när jag skulle ha gjort det, 

och stoppat mig i tid. Men det är så, det är så lätt gjort. (Operatör) 

 

Citatet visar hur lätt det är att reflexmässigt vilja göra en insats, kanske 

för att slippa stanna maskinen, utan att tänka på vilken fara det kan in-

nebära. Klämolyckor i pappers- och rullmaskinerna liksom på andra 

delar av pappersbruket inträffar ibland av dessa orsaker. Vi ser här 
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också hur viktigt det är att skiftlagets medlemmar har koll på varandra 

och varnar varandra – och i synnerhet oerfaren personal. När man arbe-

tar med en kollega som har mindre erfarenhet är det naturligt för de 

flesta operatörer att vara extra uppmärksamma, speciellt i situationer 

som ofta visat sig inträffa, såsom att rycka bort lösa papper från en ma-

skin i rörelse. Sådan uppmärksamhet är, liksom rutiner för att undvika 

eller hantera sådana situationer, en viktig komponent i den repertoar av 

arbetstekniker som nytillkomna måste träna upp till dess deras rörelse-

mönster och reaktioner blir mer eller mindre automatiska. 

 

Bland det första som händer när man är nyanställd på ett pappersbruk är 

att man får en allmän skyddsinformation om de mest allvarliga och 

omedelbara faror som man som anställd exponeras för. Generell skydds-

information ges ofta först centralt, eventuellt tillsammans med fler ny-

anställda och sedan ges mer specifik information ute på den arbetsplats 

där man ska arbeta. En operatör beskriver sin introduktion på fabriken 

så här: 

 

Och sedan hade man skyddskurser och sådant där, det var ju det första. 

Och den inskolningen var en skyddsinformation rättare sagt. […] Men 

sedan har man ju fått [skyddsinformation] eftersom, här då hela tiden. 

Eller de talar ju om, man får ju ett formulär, som ska kryssas i då, att 

man har varit och har fått den. Den och den informationen. (Operatör) 

 

Formuläret kan innehålla information om var alla nödstoppar finns, var 

förstaförband, domkrafter och andra hjälpmedel är placerade, var gång-

vägar finns, vilka vägar som är trafikerade av truckar eller transporter, 

vilka utrymningsplaner och larm som finns, osv. Denna generella in-

formation rör arbetsplatsen i stort, men är inte tydligt kopplad till den 

specifika arbetsplatsen och i än lägre grad till de vardagliga arbetsmo-

ment som den anställde ska utföra. Här har de erfarna operatörerna en 

viktig roll i att i att sprida kunskap om arbetets risker, vilka situationer 

som kan uppstå, hur man undviker dem och vad man ska göra när något 

håller på att gå fel. Det är viktigt för säkerheten att erfarna operatörer 

förmedlar sin erfarenhet till nya under upplärning, så att dessa får lära 

känna tekniken och dess följdreaktioner på olika arbetsmoment och in-

grepp. Detta gäller alltifrån konkreta, handfasta grepp till hur det större 

tekniska systemets olika delar reagerar gentemot varandra. 
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En erfaren operatör beskriver upplärning kring säkerhet på följande sätt: 

 

Det är vedertaget snarare, att du ska informera. Du ska ju lära upp den 

här personen, och då måste du ju tala om alla risker som finns. Och du 

kan ju inte komma ihåg allting på en gång, Men du får ta det fortlö-

pande. För du, om jag säger, du skickar inte ut en färsk person å göra 

nånting som den inte har gjort. Så på så sätt så rullar man på. Så säger 

man till dom att, om dom går iväg å tittar på någonting, så kanske dom 

upptäcker någonting annat, men dom ska va jäkligt försiktiga med å ge 

sig på saker. Å hittar du någonting som du inte känner igen, så kom till 

mig så går vi och tittar på det tillsammans.  Så är väldigt mycket. (Ope-

ratör) 

 

Citatet visar på hur operatörerna känner ansvar för att en kollega, som är 

ny på arbetsplatsen, inte ska göra sig illa och att man visar detta ansvar 

genom att se till att den nye faktiskt behärskar de arbetsuppgifter som 

ska utföras. Det kan vara svårt att ”tala om allt” när det gäller risker, 

utan inlärningen är kopplad till själva utförandet av arbetet. Den lokala 

kompetensen är svår att lära ut teoretiskt; den kräver hands-on-

erfarenhet, träning och vana. En iakttagelse från min egen tid på ett 

pappersbruk är hur erfarna kollegor kunde ge en nyanställd en menande 

blick, då denne trampade snett eller på annat sätt klantade till det. Dessa 

blickar hade också som syfte att inskärpa de knep som lärts ut för att 

undvika misstag och visa för den nyanställde att det fortfarande fanns 

saker kvar att lära. 

 

Det viktiga samspelet  

I föregående kapitel (5) beskrevs hur tillverkningsprocessen på pappers-

bruket skapar en rad tekniska och sociala arbetsberoenden mellan opera-

törerna, där deras gemensamma, kollektiva arbetsinsatser krävs för att 

säkerställa produktionsflödet – eller som Bergman (1995:279) uttryckte 

det, ”en ensam operatör kan inte sätta fabriken i rörelse”. En tydlig roll-

fördelning mellan operatörer inom ett skiftlag, med bestämda ålagda 

arbetsuppgifter, underlättar arbetet och gör det möjligt att förutsäga ar-

betets förlopp. Det är vanligt att man roterar mellan olika delområden 
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inom sitt arbetslag, men också att skiftlagen har olika sätt att fördela 

arbetsuppgifterna mellan sig.  

 

Utförandet av ett arbetsmoment kan innebära att man utsätter både sig 

själv och kollegorna för risker och det är därför nödvändigt att ha en 

tydlig bild av vad arbetskamraterna håller på med och hur man själv 

förväntas agera. Inte bara handgreppen utan också operatörernas rörel-

ser i förhållande till varandra sker därför i många fall enligt förutbe-

stämda mönster i ett samspel inom arbetslaget. Hecht (1997) beskriver i 

en analys av saneringsarbetet efter ett haveri på ett kärnkraftverk ett 

sådant organiserat samspel mellan olika aktörer med begreppet ”koreo-

grafi”, alltså som en styrning och samordning av rörelser i rum och tid. 

Hecht menar att denna koreografi är viktig för att skapa säkerhet i arbe-

tet. Begreppet konnoterar dock att det också finns en koreograf, någon 

som bestämmer och förmedlar hur och när de bestämda rörelserna ska 

utföras. På pappersbruket är det i de flesta fall dock så att operatörerna 

tillsammans definierar sitt samspel och sina rörelsemönster. 

 

Ett exempel på en situation då det uppstår risker, som kan tyckas ofrån-

komliga, är hanteringen av färdiga pappersrullar. Där riskerar operatö-

rerna bl.a. att klämmas mellan de upp till flera ton tunga rullarna och 

golv, vals eller annan del av maskinen. Operatörerna har då att hantera 

de risker som arbetsmiljön exponerar dem för med hjälp av arbetsprak-

tiker som minimerar riskerna och skapar säkra arbetsförhållanden. Det 

sker genom ett samspel mellan dem, genom ögonkontakt och annan 

kommunikation. Ett väl fungerande samspel förutsätter att operatörerna 

känner varandras sätt att arbeta väl och tar ett gemensamt ansvar för att 

arbeta samordnat och inte göra något som utsätter andra för risker.  

 

Så här beskriver några operatörer vikten av att känna varandra och ha 

samspelta arbetspraktiker: 

(IP) - För att man kollar ju, man har ju ögonkontakt med den som släp-

per ner dem [rullarna]. Och den som går in, han brukar oftast nicka till, 

vinka till, att det är bara att köra. Så man gör ju liksom inte något blint 

egentligen, man får inte göra det vet du. […] Nej, jag tycker det här med 

ögonkontakten är oerhört viktigt. Då vet man. Ja, då är man med på det 

alltså. (Operatör) 

(IP) - Jag har, de jag har jobbat med, vi har haft så jäkla bra kontakt 
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jämt, så vi har alltid kommunicerat med varandra när det har varit nå-

got. Att nu måste jag gå här, så nu får du hålla lite koll du med, och då 

släpper man ju inte ner rullarna hur som helst, och man kör inte iväg 

bandet hur som helst. (Operatör) 

(IP) - Ja, vi har ju alltid ögonkontakt. Alltid förberedda när vi kommer 

till ett sådant, för vi vet ju bägge två att faran finns ju där. (Operatör) 

Det gäller alltså att veta när det är viktigt att söka ögonkontakt med 

kollegorna, hur man ska bete sig i samarbetet, liksom när det finns risk 

att något oförutsägbart kan hända och man behöver vara extra försiktig. 

Det är kunskap som utvecklats över tid inom skiftlagen och det är säll-

synt att denna typ av kunskap finns dokumenterad. Den bygger istället 

på mer eller mindre outtalade överenskommelser mellan operatörerna 

som alla måste ställa upp på. Samspelet bygger således på att det finns, 

vad Wenger benämner, ett ömsesidigt engagemang mellan operatörerna, 

alltså att man är överens om att detta är det sätt som arbetet ska utföras 

på. Den egna arbetsinsatsen är relaterad vad andra inom praktikgemen-

skapen gör. Som operatör kan man därför inte i någon större utsträck-

ning arbeta efter eget huvud, eftersom detta skulle påverka både pro-

duktionen och säkerheten i arbetet.  

 

Vikten av ett fungerande samspel blir särskilt tydlig i situationer där 

moment av osäkerhet förts in. Ett exempel är vid upplärning av ny per-

sonal, där deras brister i rutin och vana medför att arbetet riskerar att 

inte utföras enligt det mönster som i vanliga fall gör arbetet säkert. Ope-

ratörerna kan inte vara säkra på att ny personal känner till de situationer 

som kräver extra koordinering och vaksamhet, och eller att de har för-

mågan att avgöra när någon eller något bryter mot förväntningar eller 

rutiner. En operatör berättar om orsakerna bakom en incident på föl-

jande sätt: 

 

Det är ju större risk kanske, när man är två stycken också så där. Man 

är i regel inte det annars, utan man är ju, ja, man hjälps åt då. Men då 

var vi, [...] det var upplärning också då som vi höll på med. Det var just 

därför som det kanske inträffade, för det är enda anledningen jag ser. 

(Operatör)  
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Att vara två personer, varav en under upplärning, på ett arbetsmoment 

som vanligtvis sköts av en ensam operatör, innebär att det etablerade 

samspelet mellan ordinarie operatörer inom skiftlaget delvis sätts ur 

spel. De invanda arbetssätten och rutinerna bröts alltså, när det fanns en 

”extra” person inblandad, som annars inte ingår i samspelet. Operatören 

i citatet menar att detta var en trolig orsak till att det inträffade en inci-

dent som kunde ha orsakat en allvarlig arbetsskada. Att vara för många 

kan för operatörernas samspel med andra ord vara lika förödande som 

att vara för få. De rutiner som operatörerna utvecklar i sitt samspel byg-

ger alltså på att de vet precis vilka som är inblandade, vem som gör vad 

och i vilken sekvens olika moment utförs.  

 

Ett ytterligare tillfälle, vid sidan om upplärning, där det kan uppstå en 

situation som stör samspelet mellan operatörerna, är när man tillfälligt 

byter skiftlag på grund av vakanser, sjukfrånvaro eller ledighet. Flera 

personer påpekade under intervjuerna att arbetssätten kan skilja sig åt 

mellan skiftlagen och att detta är något man måste ta hänsyn till då man 

”gör utfyllnadstid” på andra skiftlag. På det nya skiftlaget är man ”gäst” 

och måste anpassa sig efter dess körsätt och arbetsordning. Det kan in-

nebära problem för den som är gäst, i synnerhet i de fall som det skiftlag 

man besöker har ett körsätt och en arbetsdelning som uppfattas som 

ologisk och förvirrande av gästen. Olikheterna skapar osäkerhet hos 

båda parter, vilket också utgör en extra belastning i arbetet.
21

  

 

Ett fungerande samspel som sträcker sig utanför rena befattningsbe-

skrivningar eller organisatoriska strukturer, är, sammanfattningsvis, ett 

sätt för operatörerna att skapa säkerhet i arbetet. Det samspel och den 

samordning som Bergman beskriver kring hur operatörerna riktar sina 

arbetshandlingar mot gemensamma mål på samordnade sätt som skapar 

förutsägbarhet, tillit och flyt i produktionen, utgör alltså samtidigt resur-

ser för att hantera arbetsmiljön.  Det ömsesidiga engagemanget mellan 

operatörerna, som bidrar till att utveckla och sprida processpecifik kom-

                                                 
21

 Skillnaderna mellan skiftlagen kan ses som att de utgör olika praktikgemenskaper, 

även om de liknar och är nära relaterade till varandra. Jag väljer dock att inte an-

vända begreppet på skiftlagsnivå i min analys. Istället kan olikheterna mellan skift-

lag och mellan individer inom dem, ses som orsaker till förhandlingar om de ge-

mensamma praktikerna.  
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petens, omfattar därmed också gemensamma sätt att förstå och hantera 

risker.  

 

Att kunna handskas med oförutsedda situationer 

Diskussionen ovan har haft fokus på hur arbetets vardagliga risker han-

teras av praktikgemenskaperna med invanda handgrepp och rutiner, 

samordnade arbetspraktiker, kommunikation, ett ömsesidigt ansvar för 

att sprida erfarenheter och kunskap liksom ett engagemang för varandra. 

Men i en processindustri uppkommer inte sällan situationer som inte går 

att förutse eller planera i detalj. Det kan handla om fallerande teknik 

eller specifika arbetsmoment där det inte finns etablerade rutiner och 

väldigt lite erfarenhet. Operatörerna måste skaffa sig beredskap även för 

dessa situationer. Detta sker genom att de förmedlar erfarenheter till 

varandra, använder kunnande från likartade arbetsmoment, samt utveck-

lar extra vaksamhet.  

 

Vid arbetsmoment som utförs så sällan att operatörerna inte kan ha ex-

akt kännedom om vad som kommer att hända när de utför en viss åtgärd 

krävs extra vaksamhet. Operatörerna gör bedömningar av de risker som 

arbetsmomentet kan innebära utifrån sina egna och kollegornas erfaren-

heter samt utifrån kompetens kring hur man ska agera för att vara för-

siktig. 

 

En operatör på massabruket beskriver en sådan situation: 

 

(IP) - Ska man ge sig på en uppgift, som man inte har gjort förut, som 

man inte vet vad som händer när man får loss den här prylen till exem-

pel. Du ska lossa nån grej och, lossa lite…(…) och du inte har gjort det 

förut, då vet du inte vad som händer med dom här delarna riktigt, när 

du väl har fått det där å lossa. Kommer någon å slå åt ena hållet eller är 

det någon av dom som rasar ner eller vad är det som händer. Då ger jag 

mig ju naturligt vis inte på det utan att vidta riktigt försiktighetsåtgär-

der. Är det ett arbetsmoment som jag har utfört flera gånger, jag vet att, 

den där, den hänger kvar, den där viker sig lite ditåt, då behöver jag 

inte ha världens fotställning uppställd för att klättra upp och ställa mig 

och lossa grejerna, utan då kan jag ställa mig uppe på fundament lite 

bredbent och… sträcka mig lite grann å lossa på grejerna. För jag vet 

att, det här kommer inte att rasa. (Operatör) 
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Arbetsmoment, som de som beskrivs ovan, ingår inte självkart i opera-

törernas uppgifter. De ska då i princip kalla på reparatör eller under-

hållsgrupp för att utföra åtgärden. Samtidigt bidrar deras insatser till att 

hålla produktionen igång och minska avbrottstider. Kreativa reparation-

er av detta slag är alltså ett sätt för arbetarkollektivet att ta ett utökat 

ansvar för produktionen. De gör en bedömning av vilka riskerna är med 

ett visst arbetsmoment och tar ställning till om arbetet ska utföras, trots 

riskerna. Förmågan att skruva, meka och åtgärda är relativt allmänt 

spridd inom praktikgemenskapen, vilket också kan bidra till att man 

chansar lite, utifrån erfarenheter av liknande utrustning på annat håll.  

 

Det händer också att tekniken fallerar. Ledningar och kranar med högt 

tryck kan gå sönder, roterande delar kan lossna, saker kan brista, funkt-

ioner på anläggningen kan sättas ur spel och kanske göra anläggningen 

omöjlig att styra. Vid flera tillfällen har jag varit med om att den rullma-

skin jag jobbade vid ”skenade”. Det innebar att olika funktioner startade 

eller stannade utan att något kommando getts från oss operatörer, eller 

så sattes någon funktion oförklarligt ur spel. Detta ledde till att man 

tvingades utföra arbetsmoment manuellt vid en maskin, vars reaktioner 

på kommandon man inte säkert kunde förutspå på förhand.  

 

Vid pappersbruket är det så att vissa maskiner och vissa områden upp-

fattas som mer riskbenägna, farliga eller opålitliga. Dessa kräver ökad 

försiktighet och måste hanteras med respekt och ibland viss befogad 

rädsla: 

 

(IP) - Men just det här med ånga, det är alltid läskigt (…) Ja, som när 

du går i den här fabriken, det kan ju smälla ett rör var som helst. Det 

kan ju vara farligt som attan. Men det är bara, till exempel, som jag 

sade, när vi bryter en raffinör och vi låser alla ventiler, så ska den killen 

öppna den raffinören, och den är proppad med massa. Och ledningarna, 

blåsledningarna som är pluggade, de är också proppade med massa. 

[...] Oftast bildas det ångfickor i massan, så när de rensar då kan det ju 

bara puffa till ibland. Så det är ju mycket sådana där, när man kör stopp 

i skruvar till exempel att, man kan aldrig vara säker. Så det är alltid ett 

avståndsbedömande. När ångan kommer, då kommer den fort och 

varmt.  

Så det har hänt mycket brännskador här uppe, det har det gjort. Och 
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just när ångan kommer, då blir du oftast rädd. Du står väldigt tokigt, du 

slänger dig bakåt, det är då olyckan är framme vet du. För automatiskt 

slänger du dig åt sidan eller vart som helst. Och jag har varit med om 

några grejor, men jag har aldrig blivit riktigt drabbad. (Operatör) 

 

Oförutsägbarheten och de allvarliga konsekvenser som ångan leder till 

gör att man måste vara extra vaksam och påpasslig när man arbetar med 

eller nära ånga. Det är också ofta bråttom att göra ingrepp så att pro-

duktionen kan komma igång igen, inte bara för produktionens egen 

skull utan även för att långa stopp kan medföra problem i andra delar av 

anläggningen. Man kan beskriva detta tekniska system som ”tätt kopp-

lat”, där en del mycket direkt påverkar en annan, ofta i ett komplicerat 

mönster som kan vara svårt att överblicka (se Perrow 1999). Tekniken 

har i vissa fall ganska täta kopplingar också till produktion och proces-

ser vid andra avdelningar, vilket gör att det krävs skyndsamma ingrepp 

vid fel. Om något oväntat händer, kan det bli bråttom att agera, något 

som ställer stora krav på operatörerna att snabbt bedöma riskerna, 

komma på vad de ska göra och hitta mest lämpade arbetsställningar, 

arbetssätt, verktyg, eller flyktväg om något skulle gå fel.  

 

I en situation som denna där tekniken fungerar oberäkneligt, är tilliten 

mellan operatörerna och anläggningen/maskinerna satt ur spel. Sådana 

risker bemöts genom extra vaksamhet och försiktighet. Här krävs alltså 

kompetens för att bedöma när man ska vara försiktig, var man ska vara 

extra vaksam och också hur man ska gå till väga för att vara försiktig. I 

exemplet ovan gällde det att känna till när och var ångfickor i massan 

kan uppstå, vilka effekten av dem är, liksom att bedöma vad som var ett 

rimligt avstånd för att stå säkert. 

 

Kring många sådana situationer finns ingen dokumentation eller några 

detaljerade anvisningar för hur arbetet ska utföras. I vissa fall finns bara 

övergripande instruktioner med allmänna uppmaningar att iaktta försik-

tighet, men utan att riskerna eller hur de ska hanteras preciseras. Den 

processpecifika kunskapen – hur man löser problemet – är sällan doku-

menterad. Arbetsgivaren har alltså inte genomfört någon formell riskbe-

dömning av dessa specifika arbetsmoment utanför det dagliga rutinarbe-

tet. Uppgiften att utforma praktiker för att arbetet ska utföras på ett sä-

kert sätt vilar då ännu tyngre på operatörerna som kollektiv. Praktikge-

menskaperna måste utveckla fungerande arbetssätt, som minimerar ris-
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ker i såväl rutinartade arbetssituationer som i mer oförutsägbara och 

potentiellt farliga situationer.  Också här handlar det om att sprida erfa-

renheter från insatser, som inträffar mer sällan, mellan medlemmarna i 

praktikgemenskapen, för att utveckla gemensamma förhållningssätt, 

vaksamhet och rutiner.  

 

Att ha koll på distans 

Även i utpräglade lagarbeten förekommer en blandning av arbetsmo-

ment som utförs tillsammans och sådana som utförs individuellt. Ett 

exempel på detta ges av uppdelningen mellan så kallade inne- och ute-

operatörer. Som Paavo Bergman visat i sin analys av processarbete krä-

ver samspelet mellan inne- och uteoperatörer god förmåga att kommu-

nicera, där den som är ”ute” får vara ögon och öron åt den som sitter vid 

kontrollpanelerna. Också på det studerade pappersbruket är ett funge-

rande samarbete centralt mellan den/de operatörer som befinner sig inne 

i kontrollrummet och den/de operatörer som utför åtgärder ”ute” i fabri-

kerna. Samspelet dem emellan sträcker sig alltså över ett stort område 

och kräver specifika sätt att kommunicera och agera för att undvika ris-

ker och upprätthålla säkerheten. I dessa fall innebär  

arbetslagets ansvar för varandra förtroende, förståelse för varandras 

arbetsuppgifter och arbetssätt samt insikt i anläggningens egenskaper. 

Utifrån detta kan arbetslagen göra bedömningar av om en riskfylld situ-

ation har uppstått, eller om man måste kontrollera att ingen kollega rå-

kat ut för något oväntat. 

 

En situation som flera operatörer beskrev handlar om hur man ska agera 

när en operatör lämnar manöverrummet för att göra en rondering. De 

övriga i skiftlaget bör då ha åtminstone viss kännedom om var ronde-

ringen ska ske, känna till ungefär vilken väg som den ronderande opera-

tören ska gå samt ha en bild av ungefär hur lång tid kollegan kan beräk-

nas vara frånvarande. Radioutrustning finns också tillgänglig av bl.a. 

säkerhetsskäl för de befattningar som kräver arbetsinsatser över stora 

områden, då operatörerna är ute under en längre period.  

 

I denna form av samspel på distans utvecklar operatörerna en sorts 

känsla, baserad på erfarenhet, som ger riktmärke för när det är aktuellt 

att börja oroa sig: 

 



144 

 

Vi har ganska bra koll på, på vad dom andra håller på med, även om 

jag kan säga att, jag vet inte var han är någonstans, men jag vet att han 

är där ute och håller på med en rondering. Gör man någonting utöver 

den vanliga ronden så att säga, för är det någon som blir borta för 

länge då börja man undra var han har tagit vägen. Å, dyker han inte 

upp då, då kan man ju gå ut och titta. Det är väl, det är det vanliga. För 

i regel så brukar han komma knallande då. Men gör man några sådana 

där grejer som tar lite längre tid än normalt då brukar vi ha med oss en 

radio. (Operatör) 

 

Kommunikationen mellan ute- och inneoperatörer fyller alltså inte bara 

produktionsrelaterade funktioner att förmedla kunskap om anläggning 

och process, utan har också en viktig roll för arbetssäkerheten. Operatö-

ren ger signaler om var i fabriken han eller hon befinner sig, vilka åt-

gärder och arbetsuppgifter som företas, osv. Utifrån sådan information 

kan kollegorna bedöma vad som var rimlig tidsåtgång för ett visst arbete 

samt om, när och var eventuell assistans är påkallad. Om man inte hört 

av sig finns en risk att man gjort sig illa, fastnat eller upptäckt ett akut 

problem som kräver direkt insats och inte ger utrymme för att kontakta 

övriga i skiftlaget. Om en operatör bedöms ha varit borta för länge 

skickas därför en kollega ut för att se efter om någonting har hänt. Att 

kunna bedöma tidsåtgång och räkna ut var någon tagit vägen kräver 

alltså erfarenhet och kännedom om processen, samt god kommunikation 

inom skiftlaget samt i vissa fall mellan förman och operatör. Detta gäl-

ler i synnerhet vid de tillfällen då operatörerna utför sådana arbetsupp-

gifter som återkommer sällan. 

 

På vissa arbetsplatser är det vanligt att ”utomstående” personer förutom 

operatörerna vistas inne i manöverrummen. Det kan vara ingenjörer som 

ska undersöka implementeringen av en ny teknik eller utvärdera en in-

ställning, eller besökare som guidas runt fabriken. Sådana personer, som 

inte ingår i praktikgemenskaperna, delar inte heller operatörernas för-

ståelse, kännedom om arbetet eller ansvaret för de risker i arbete och 

produktion som de har att hantera. De kan då uppfattas som ett störmo-

ment i arbetet.  

 

Om kontrollrummet är fullt med folk, och vi har en personal som, fullt 

med montörer, fullt med besökare som springer och ska kolla och ska 

fråga, som inte har någonting där att göra egentligen, då blir det väl-
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digt, väldigt rörigt. För det blir inget, vi fyra som är därinne, vi, man 

blir, man får ingen pejl på fabriken, allting blir bara snurrigt. […] vi 

störs ju automatiskt mellan varandra. Annars brukar vi ha rätt bra koll 

på varandra, att idag kör den och den fabriken, för vi brukar ju hoppa 

lite så här då. Och blir det rörigt, mycket folk som rycks hit och dit, och 

ingen vet ju vem som har gjort vad. Annars brukar man ju veta vad de 

två håller på, lägger om och gör något med de maskinerna. Då har man 

i alla fall koll på varandra, vad vi håller på med. För vi för inga anteck-

ningar mellan varandra, allt är ju personligt, muntligt. Så det kan ju bli 

väldigt stört, kvalitetsmässigt med. (Operatör) 

 

Den kontakt och kommunikation som vanligen finns mellan operatörer-

na blir störd när miljön i manöverrummet är alltför turbulent. Detta på-

verkar produktionen, som citatet beskriver, men innebär också att den 

kommunikation mellan operatörerna, som bidrar till säkerheten, för-

hindras eller blir mer otydlig.  

 

De former av samspel som sker mellan inne- och uteoperatörer bygger 

till stor del på att inblandade personer delar uttryckssätt, förståelse och 

uppfattning om arbete. Operatörernas praktikgemenskaper innefattar en 

”repertoar” av resurser, av kunnande, erfarenhet och meningssystem 

som inkluderar säkerhet, såväl vad gäller specifika rutiner och tekniker 

som samarbetsformer och förhållningssätt. Förpliktelsen att berätta var 

man ska ta vägen måste motsvaras av en förpliktelse hos andra att 

lyssna, så att det blir meningsfullt att kommunicera sina avsikter. Opera-

törerna måste alltså uppvisa, vad Wenger kallar, ett ömsesidigt engage-

mang. Praktikgemenskapens struktur och arbetssätt spelar på så vis en 

avgörande roll för säkerheten i arbetet eftersom den anger vem som 

omfattas, vem man förväntas lyssna på och ”ha koll” på.  

 

Ansvar och risktagande 

Analysen hittills har fokuserat praktikgemenskapernas betydelse för att 

generera kunskap om arbetets risker, liksom för att utveckla och sprida 

arbetssätt som minimerar riskerna i arbetet. Den processpecifika kompe-

tensens lokala, situationsanpassade karaktär innebär dock att de arbets-

sätt som utvecklas sällan, eller endast delvis, är dokumenterade i detalj. 

Operatörsarbetet har också en låg grad av standardisering och detalj-
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styrning, vilket bidrar till att användningen av dokumenterade arbetsbe-

skrivningar är begränsad. Detta ställer frågor om vem som har ansvar 

för säkerheten på sin spets. 

 

De formella instruktionernas roll 

När det gäller säkerhet i arbetet är, generellt sett, instruktioner och för-

bud vanligt förekommande metoder att förebygga olyckor.  Arbetsgiva-

ren kan genom sådana instruktioner sätta gränser för vilka handlingar 

som är tillåtna, liksom ange vilka beteenden som är påbjudna och som 

de anställda har att rätta sig efter. Sådana instruktioner kan också 

komma från maskintillverkare som visar hur maskinerna ska handhas på 

rätt sätt och hur olika moment ska utföras. På pappersbruket föreföll 

dock användningen av handledningar och dokumenterade beskrivning-

ar/regleringar av arbetet vara begränsad, trots de konsekvenser som 

detta kunde få för hälsa och säkerhet samt för ansvarsfrågan om olyckan 

skulle vara framme.  

 

I det dagliga arbetet ställs operatörerna ofta inför situationer där det 

krävs en avvägning mellan säkerhet och produktion och där ansvarsfrå-

gan kan bli komplicerad. Det handlar inte sällan om att utföra ett riska-

belt arbetsmoment för att minska avbrottstiderna. En arbetspraktik eta-

bleras som bryter mot maskintillverkarens ursprungliga intentioner, 

samtidigt som den gynnar produktionen genom färre avbrott och ökad 

effektivitet. Arbetssättet innebär dessutom mindre arbete, minskad 

stress och eventuellt längre pauser för operatörerna. Citaten nedan illu-

strerar problematiken med att handledningar och instruktioner saknas 

eller inte användes aktivt i denna typ av situationer.  

 

Den intervjuade personen hade råkat ut för en olycka och blivit klämd i 

maskinen, vilket bland annat orsakades av att man rutinmässigt använde 

en funktion på ett sätt som just innebar ökad risk att klämma sig. Ar-

betsmomentet innebär att sträcka sig över en stor roterande vals för att 

fånga upp en pappersremsa som kommer upp mot en likadan vals 

bakom den första. Ovanpå dessa två roterande valsar ligger de papphyl-

sor som papperet sedan ska lindas upp på och det finns alltså en risk att 

man kommer i kläm med handen mellan vals och hylsa. Dessa hylsor, 

som kan vara tunga nog i sig, var i detta fall fastlåsta med dubbar som 

höll fast hylsorna från sidan under drift. Om man på så vis låst dubbarna 
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så lyfts inte hylsan upp om man råkar komma under med handen, något 

som innebär stor risk för klämskador: 

(IP) - Ja, det var lite oklart där i, ja, dels så saknar vi ju en riktig hand-

ledning där ute, och den har vi fortfarande inte sett skymten av, men det 

håller vi på och bråkar om […] 

Utan det man hade var ifrån tillverkaren då bara, och det var väldigt 

luddigt. Men tydligen var det så att, man fick inte köra, dra fram [pap-

pers]spetsen med dubbarna [låsta] i hylsan. Och det gjorde vi då, för att 

få det bättre på hylsan. Så hade vi, ja, i och för sig, vi hade väl kunnat 

åkt [in], men då ligger ju hylsan lös. Så att likadant har de fastnat två 

gånger på den rullmaskinen [pekar], den gamla, eller omrullningen där 

också [pekar], vid två tillfällen har de fastnat där. 

(JS) - Men alltså man gör så på både rullmaskinen och..., att man drar 

fram papperet med dubbarna i, så att säga. 

(IP) - Ja, men nu får inte, ja, på omrullning 3 där, där gör de nog det 

fortfarande. Men det är lite annorlunda där då. För de menar på att det 

är enklare då när de drar fram det. Men här får vi absolut inte göra det. 

(Operatör) 

 

I detta fall minskade operatörerna risken för att pappersbanan skulle gå 

av eller trassla vid igångkörning, genom att dra fram papperet med låsta 

hylsor. Detta arbetssätt framställdes som generell praxis vid den egna 

maskinen, liksom vid flera andra, vilket tyder på att arbetsmomentet 

ansetts som relativt riskfritt och inte ifrågasatts. Trots detta kunde inter-

vjupersonen ange flera incidenter där klämskador uppkommit vid utfö-

rande av momentet. Det finns alltså en konflikt mellan ett arbetssätt som 

gör produktionen säkrare och arbetet smidigare med ett minimum av 

avbrott, å ena sidan, och ett arbetssätt som är säkrare för operatörerna, å 

den andra.  

 

Ansvaret för att hantera denna typ av konflikter som är återkommande 

på pappersbruket läggs, som vi sett, ofta på operatörerna, eftersom ar-

betsgivaren inte har tillhandahållit någon instruktion. Arbetsgivaren 

hade alltså inte uppmärksammat eller initierat någon riskbedömning av 

detta arbetsmoment. Dokumentationen kring arbetet var inte aktiv och 

befintliga dokument användes inte som källa till kunskap, vare sig av 

operatörerna eller av arbetsgivaren. 
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 (IP) - Ja, det är ju att, dels att det inte fanns en ordentlig, det har ju va-

rit väldigt dåligt, måste jag säga, på den här avdelningen, med just 

handledning, ordentliga handledningar till... Det finns ju, fast sedan är 

de ju inte reviderade, men det har vi ju uppe nu då, som vi håller på och 

bråkar om. Och det är ju arbetsgivarens ansvar, att se till det. Så att, det 

fanns väl i några papper där inne att det stod, då hade de väl hittat när 

yrkesinspektionen var ut hit då, när det där hände, att det stod... 

(JS) - Jaha, så de... 

(IP) - Ja, för de kom ju. Och då stod det väl någonstans, att man inte 

fick köra med dubbarna i. Men jag tycker att det ska vara klart sådant 

där. Det ska inte vara problem, man ska inte behöva leta efter det, utan 

det ska stå i en enkel handledning. Säkerhetsföreskrifterna ska vara 

klara. Men det håller de ju på med nu där ute. (Operatör) 

 

Inte heller efter olyckan genomdrevs enhetliga arbetssätt för alla skiftlag 

på alla maskiner, vilket gör att arbetsmomentet fortfarande, som citatet 

anger, genomförs med låsta dubbar på vissa ställen i fabriken.   

 

Att de risker som utförandet av arbetsmomentet innebar inte förts till 

arbetsgivarens kännedom beror sannolikt på att operatörerna inte sett 

arbetssättet som problematiskt eller riskabelt, förutsatt att det utförs på 

ett kompetent sätt. Arbetsgivaren har i denna situation lämnat över an-

svaret till praktikgemenskapen att hantera den inbyggda konflikten mel-

lan att hålla produktionen flytande och att arbeta på ett så säkert sätt 

som möjligt. Inom praktikgemenskaperna uppfattades inte arbetsmo-

mentet som någon egentligt riskmoment, trots ett flertal tillbud. De 

olyckor som ändå skett förklarades av operatören i citaten ovan genom 

hänvisning till andra faktorer än tekniken, såsom brister i kompetens 

och kontroll hos enskilda operatörer.  

 

Detta är ett exempel, bland många, på hur även arbetsmoment som ut-

förs frekvent, många gånger varje skift, inte fångas upp genom formella 

riskbedömningar eller styrs genom dokumenterade instruktioner. Av-

saknaden av styrning från arbetsgivaren gör det svårt för personal att 

avvika från de arbetssätt som är etablerade inom praktikgemenskaperna, 

även om dessa innebär ett ökat risktagande. Detta leder i sin tur till frå-

gor om vilka skäl som finns för praktikgemenskaperna att bibehålla ar-
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betssätt som innebär potentiella risker, trots att de är kända bland opera-

törerna.  

 

Ansvar genom risktagande  

Störningar i produktionen innebär ofta riskmoment i arbetet, i synnerhet 

om det är bråttom att få igång produktionen igen. Precis som vad gäller 

andra arbetsuppgifter finns här sällan dokumenterade instruktioner. Det 

kan finnas övergripande instruktioner eller en policy om att alltid priori-

tera säkerhet, men gränsdragningen mellan ansvar för produktion och 

ansvar för säkerheten är ofta otydlig. Krav och förväntningar från chefer 

och kollegor på att snabbt avhjälpa ett uppkommet problem kan vara 

nog så starka. I dessa fall visar operatörerna ofta ett ansvar för produkt-

ionen genom att utnyttja sin kollektiva, processpecifika kompetens för 

att lösa problemen, trots riskerna. Därmed håller de produktionen igång 

och därigenom skapar de samtidigt legitimitet åt kollektivet och åt sin 

(relativa) frihet att styra arbetet. 

 

(IP) - Jo, man känner liksom där, man vet ju vad det kostar (…) när det 

står [stilla]. (Operatör) 

 

Vad ett avbrott kostar varje timme brukar vara väl känt bland operatö-

rerna, även om siffrorna inte alltid är verifierade eller aktuella. Uttalan-

den, som det ovan, visar på viljan bland operatörerna att göra sitt bästa 

för att minska avbrottstiderna och minimera störningar. Flera av de in-

tervjuade uppger att de ibland utsätter sig själva för risker, när de und-

viker att stoppa driften eller inte tillkallar extra assistans – detta för att 

förebygga haveri i produktionen, för att korta stopptid eller för att 

”tjäna” tid i produktionen. Sådant ansvarstagande innebär att de ofta 

utför riskfyllda arbetsmoment av olika slag, såsom att klättra uppe på 

eller inne i maskiner, göra manuella ingrepp, lyfta tungt, springa fort, 

eller på annat sätt exponera sig för faror eller extrema belastningar. Att 

bygga upp ställningar eller ringa ut extra bemanning är resurskrävande 

och innebär att produktionen sinkas. Två operatörer beskriver hur de gör 

avvägningar mellan säkerhet och produktion på följande sätt: 
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(IP) - Men sedan kan jag ju vara ärlig, jag kan ju också, man kan ju 

bryta mot säkerheten ibland, man är illa tvungen, för man måste klättra 

ut på någonting för att komma åt vissa antal grejor. (…) Och det gör 

man ju i vetskap om att man inte får det. […] Men det är en, jag tror att, 

det går på rutin mycket. Och då vet man att, ut med jour, ut med killar 

som ska fixa och bygga ställningar, då vet man att man kan pilla till det 

där själv på något vänster. (Operatör) 

(IP) - Lite sådana där saker att man, sparar lite tid, som man säger att, 

det ska man ju egentligen inte göra. Men man har gjort momentet väl-

digt många gånger och tycker att, tycker själv alltså att man är säker på 

det. Det är väl sådana risker man tar lite nu och då. Alltid varit en vän 

av å klättra också, så att det här med att ta sig upp på ledningar å så 

och kravla runt, har aldrig varit något problem. Så att… det är väl 

också sådana grejer, att man inte går och hämtar en stege å säkrar å 

grejar å har sig, utan man klättrar, ser olika steg så här. (Operatör) 

 

Kunskapen om att varje minut av avbrott och stillestånd i produktionen 

kostar stora pengar gör att operatörerna anstränger sig för att själva 

snabbt lösa problemen och få igång produktionen igen. De tar ett ansvar 

för att hålla produktionen flytande som sträcker sig utanför vad som 

uttrycks i instruktioner eller befattningsbeskrivningar. Detta ansvar ge-

nom risktagande kan, menar jag utifrån Lysgaards analyser, ses som en 

integrerad del av den processpecifika kompetens som arbetarkollektivet 

använder för att etablera en starkare förhandlingsposition gentemot det 

teknisk/ekonomiska systemet. 

  

Att ge mening åt arbetets risker  

Att lära sig ett arbete innebär, som Wenger påpekar, inte bara att lära sig 

arbetstekniker och handgrepp, utan innebär också att lära sig ett sätt att 

vara, en identitet och tillhörighet. Även Gherardi menar att kunskapen 

om arbetets risker handlar om att se, förstå och känna igen dessa utifrån 

praktikgemenskapernas meningssystem (2002). Att uppfattas som kom-

petent inom en praktikgemenskap innebär således att man tillägnat sig 

ett visst sätt att skapa mening kring arbetet och ett visst sätt att förhålla 

sig till det. Det innebär också ett specifikt sätt att betrakta arbetets ris-

ker, deras orsaker och lösningar. Risker är alltså inte självklart objektiva 

eller entydiga, utan förstås genom både ett individuellt och kollektivt 
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meningsskapande. Jag ska nedan argumentera för att dessa meningssy-

stem också inkluderar arbetets påfrestningar på kroppen, sätt att uppfatta 

och förhålla sig till riskerna, liksom kring olyckors orsaker, konsekven-

ser och betydelse för den enskilde. 

Varken feg eller vårdslös 

Att arbeta i en arbetsmiljö där, som en operatör sade ”risken finns hela 

tiden” innebär en känslomässig anspänning. Eftersom man ständigt job-

bar nära riskerna krävs en tillgänglig repertoar för att hantera situationen 

och ha kontroll över de egna känslomässiga reaktionerna. Det är svårt 

att fatta kloka beslut i kritiska situationer om man är för nervös eller 

ofokuserad. Men man får inte låta sig stressas till att agera oförsiktigt 

eller oförutsägbart, vilket skulle kunna innebära fara både för en själv 

och för kollegorna. Det måste finnas en tillit mellan operatörerna till att 

alla behärskar sina respektive delar av arbetet och tolkar riskerna på 

samma sätt. 

 

(PS) - Men alltså den som inte är lugn, den klarar sig inte, det är bara 

så. Och så får man ju alltså inte vara feg, därför du arbetar ju på en, vid 

högspänning, och det är livsfarligt. (Operatör) 

 

Samspelet mellan operatörerna bygger på ett ömsesidigt engagemang 

där alla förväntas ställa upp och bidra till målen. Dessa förväntningar 

kan göra det svårt att säga nej till en viss arbetsuppgift, trots att man inte 

är säker på att man klarar av den eller kan kontrollera de risker som ar-

betsuppgiften är förknippad med. Oviljan att säga nej till att utföra en 

arbetsuppgift, som man uppfattar som riskfylld, kan bero på att man inte 

vill ställa sig i dålig dager inför kollegorna. Utför man inte uppgiften 

själv, så får någon annan arbetskamrat rycka in istället, vilket självklart 

inte gynnar den egna positionen och statusen inom arbetslaget.  

 

Samtidigt kan utförandet av sådana arbetsuppgifter vara ett sätt att ut-

veckla sig inom yrket och skaffa sig större erfarenhet och därmed bidra 

till gemenskapens kompetensutveckling. Att ge sig in i nya situationer 

och att ta vissa risker är då ett sätt att bryta vardagslunken i jobbet och 

ge möjlighet att visa att man duger. Att ta på sig och klara av tunga och 

riskfyllda arbetsuppgifter, lösa problem och hålla produktionen igång 
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ger status och erkännande, också från arbetsledningen. I intervjuerna 

framträder en tydlig gräns mellan accepterat (och påbjudet) risktagande, 

å ena sidan, och onödigt risktagande, å den andra. Det påbjudna riskta-

gandet ses som en oundviklig del av arbetet i processindustrin och även 

som ett sätt för arbetarkollektivet att ta ansvar för produktionen. Både 

anställda och arbetsledningen tar däremot starkt avstånd från det onö-

diga risktagandet, även om en exakt definition av vad som är onödigt 

risktagande inte finns utan kan variera.  

 

Vad som för en utomstående kan uppfattas som ett onödigt risktagande 

behöver alltså inte vara kopplat till ett irrationellt beteende, till en 

”macho”-attityd eller till vårdslöshet, ibland snarare tvärt om vilket 

bland andra Berner noterat i sin analys av kompetens i användandet av 

maskiner, liksom Edelman visat när det gäller växelarbetare vid järnvä-

gen (Berner 2008, Edelman 1997). Att man kan kontrollera sin arbetsin-

sats i en riskfylld arbetsmiljö är en grundläggande förutsättning för att 

passa in på och bidra till skiftlaget. Det risktagande som är accepterat 

inom praktikgemenskapen handlar om ett behärskat, kompetent utfö-

rande av arbetsuppgifterna, att man inte är rädd för att ”ta i” eller ”skita 

ner sig” i en besvärlig situation. Men gränsen mellan kompetent riskta-

gande och vårdslöshet är inte helt klar och förändras dessutom över tid; 

därför gäller det, både för den enskilde och för kollektivet, att kunna 

avgöra när det är befogat att utsätta sig för en risk och när det är farligt 

och onödigt.  

 

Ett slags risktagande som har en oklar legitimitet inom praktikgemen-

skaperna innebär att man tar genvägar i arbetet, låter bli att använda 

vissa verktyg, hjälpmedel eller skyddsutrustning, eller förbigår skydds-

funktioner för att ”bygga upp tid” som kan användas till annat än arbete, 

såsom längre pauser eller socialt umgänge. Sådana skäl att utsätta sig 

för risker utan att det varken gynnar produktionen eller genererar status 

åt arbetarkollektivet har inte självklar legitimitet inom praktikgemen-

skapen. Samtidigt är detta ett sätt att tillskansa sig lite utrymme, vilket 

kan vara uppskattat. Här finns alltså en oklar skiljelinje mellan vad som 

är och inte är legitimt risktagande. Att ta onödiga risker strider nämligen 

inte bara mot regler och förordningar utan kan också innebära att man 

utsätter både sig själv och andra för fara.  
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Kollegorna måste alltså kunna lita på att det är fritt fram att utföra de 

manövrar som processen kräver utan att de utsätter någon för fara, eller 

i värsta fall skadar någon. Eftersom processen ofta kräver ingrepp i form 

av aktiverandet av någon maskinell funktion eller drift, tunga lyft med 

dålig sikt, plötslig igångkörning eller stopp, eller utsläpp, ses det inte 

med blida ögon om någon ”är och springer där dom inte ska vara”.  

Om en operatör plötslig börjar gå ut i/klättra omkring i anläggningen för 

att manuellt åtgärda ett problem, kan det sätta systemet av tillit mellan 

operatörerna ur spel. Likaså gör oväntade, riskabla manövrar som inne-

bär frånsteg från etablerade arbetsrutiner, det svårt för andra i skiftlaget 

att förutse vad som ska hända. För att minska risken för störande mo-

ment och för oväntade händelser finns därför restriktioner på pappers-

bruket kring vem som får vistas på olika platser i anläggningen; bland 

annat måste i princip alla utomstående följas av en ledsagare vid besök 

innanför fabriksgrindarna.  

 

Det förekommer allt som oftast så kallade ”vildhjärnor”, ”virrpannor” 

och ”olycksfåglar” bland operatörerna på pappersbruket. Dessa tre ut-

tryck är hämtade både från intervjuerna och från min tid på pappersbru-

ket. I min tolkning representerar de tre olika karaktärsdrag som strider 

mot praktikgemenskapens normer för säkerhet. En ”vildhjärna” är en 

person som inte agerar behärskat och kompetent, utan istället gör vårds-

lösa felbedömningar och därmed utsätter sig själv och andra för risker. 

Att vara en ”virrpanna” innebär att uppträda omedvetet och okoncentre-

rat och inte ha förmågan att rikta sin uppmärksamhet på rätt saker; man 

glömmer rutiner och har inte koll på sina kollegor. Personer som bara 

tycks råka ut för än det ena än det andra utan att de egentligen inte age-

rar särskilt vårdslöst brukar beskrivas som ”olycksfåglar”, vilket kan 

betraktas som en mer obestämd form av avsaknad av kontroll över arbe-

tets riskmoment.  

 

De flesta operatörer kan berätta dråpliga och häpnadsväckande historier 

om incidenter som inträffat med sådana ”riskfyllda personer” i huvud-

rollen. 

  

(IP) - Jo, det har funnits här, [...] det har ju försvunnit lite personal. 

Och där har vi dom som utförde saker och ting med liv och lem som in-

sats å framför allt [för] dom som va omkring dom. Jag kan ju berätta ett 

par, incidenter. Det var en, det är inte bara en utan det är flera, men 



154 

 

just den här personen då, när han körde… (Operatör) 

 

Några nämner att denna typ av vårdslöshet varit mer vanligt ”förr” (som 

kanske inte är för mer är fem, tio år sedan), och att dessa personer nu 

omplacerats och att man vid nyrekrytering försöker att undvika att an-

ställa personer med sådana beteenden. Nya organisationsformer och 

minskad bemanning anges som faktorer av betydelse för att minska ut-

rymmet för onödigt risktagande. 

 

(IP) - Så det kan ju vara, det kan ju hända saker, men jag tror att det 

värsta har lagt sig. Det var värre förr tror jag. 

(JS) - Ja, så det är en attitydförändring. 

(IP) - Ja, mycket. 

(JS) - Hur kommer den sig. 

(IP) - Jag tror att det är mycket att vi är mindre personal. Att de menar 

väl lite på att, vi ska inte ta riskerna längre. För var vi sju stycken, då 

tyckte man att det fanns ju folk att kunna få böka med något annat, så 

var vi i alla fall folk i kontrollrummet. Men nu måste vi ju, för de enga-

gerade i kontrollrummet, vi kan inte bara vara ute och springa runt då. 

(Operatör) 

 

Den intoleranta inställningen gentemot personer som jobbar ”osäkert” 

utgör en del av den generellt förändrade attityd till skydd och säkerhet, 

som de flesta intervjuade operatörerna vittnar om, och som de uppfattar 

som en del av arbetets modernisering. Berättelserna tjänar också till att 

kontrastera de egna, aktuella och ”moderna” praktikerna och förhåll-

ningssätten mot de mer ”föråldrade” attityder och beteenden som perso-

nerna i historierna uppvisar. De egna sätten att utföra arbetet framställs 

som bättre och säkrare än de äldre, odugliga och potentiellt farliga atti-

tyderna och arbetspraktikerna. 
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Hur förstås olyckor och tillbud? 

Det är dock inte bara de virriga eller inkompetenta som råkar ut för 

olyckor och tillbud. Flera av de intervjuade berättade om att de själva 

varit drabbade. Berättelserna återger inte självklart ett förlopp exakt som 

det inträffade. Det som är intressant här är de mönster av orsaker, skuld 

och förhållningssätt till det inträffade, som lyfts fram och som är en del 

av operatörernas meningsskapande kring arbetets risker och kring vad 

som skett. Det är det sätt varpå operatören valt att artikulera sina erfa-

renheter av en svår och farlig händelse.  

 

En operatör berättar om en olycka som inträffade då denne tidigare ar-

betade vid en rullmaskin: 

 

(IP) - Och den andra gången [jag råkade ut för en olycka] var också en 

olyckshändelse, olyckliga omständigheter som gjorde. Den kunde jag 

inte rå så mycket över själv. Du har jobbat på en rullmaskin, så du vet 

att rullarna kan sitta ihop ibland å då rullar du upp skarven mellan rul-

larna på en kil, om det är en lindrig orsak till att dom har gått ihop då, 

så (gör ett smack/klick med munnen för att visa att rullarna går isär) … 

knyckte dom. Och… det gick inte på första, så jag skulle ta en till. Och 

rullarna kommer ju [rullande tillbaka] automatiskt, så jag backade, med 

rullarna framför mig, steg undan steg för steg och vände mig om och tit-

tade att rullbryggan var nere, å sen fortsatte jag backa. Och efter jag 

hade tittat att rullbryggan var nere körde en kille upp rullbryggan, så 

den var i knähöjd på mig när rullarna kom till mig. Så jag fick rullbryg-

gan precis [- visar - ] ovanför i vadfästet och rullarna framifrån. (Ope-

ratör) 

 

Operatören berättar här om hur ett vardagligt arbetsmoment som utförs 

regelbundet går fel och blir till en olycka, i detta fall turligt nog utan 

allvarligare konsekvenser. Tekniken har här tvingat fram ett riskmo-

ment: rullmaskinen klarar inte alltid av att göra rullar som är helt sepa-

rerade från varandra och därför krävs en åtgärd från operatörerna för att 

separera dessa. Rullarnas egen tyngd används för detta, genom att de 

rullas över en kil. När rullarna ”studsar” tillbaka finns en risk att opera-

törerna kommer i vägen och, som i detta fall, kommer i kläm mellan 

rulle och brygga. Denna risk hanteras normalt genom att man vet när 

man måste backa undan. Man måste se efter att man har fri väg samt 

samordna med kollegorna för att garantera fritt spelrum så att ingen 
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kommer i vägen. Operatörens förklaring till varför denna olycka inträf-

fade är att samspelet brast. En kollega körde felaktigt upp rullbryggan 

trots att han borde ha kunnat förutse situationen och lämnat rum åt ope-

ratören i citatet. Intressant nog, läggs därmed ingen skuld på det (brist-

fälliga) tekniska arrangemang, som tvingar operatörerna att utsätta sig 

för risker av denna typ.  

 

Följande citat ger ytterligare ett exempel på hur operatörerna skapar 

mening kring ett tillbud. Också det inträffade när man utförde ett ar-

betsmoment där tekniken skapat en situation som, beroende på hur ope-

ratörerna agerade, kunde bli potentiellt farlig: 

 

(IP) - Då var vi faktiskt två stycken som jobbade där, och vi skulle dra 

fram... Hon som jag jobbade med, hon var, vi hade stoppat i rullen på 

baksidan och så drog in spetsen. Och hon skulle dra in [pap-

pers]spetsen, och jag skulle ta emot den i fram. Och det gick runt hyl-

san, och jag skulle ta tag i det då, en sådan här grej som man bara gör 

så här, och handen åkte in under hylsan och gummivalsen där, så jag 

kläm..., jag fick en klämskada då, men fick fort stopp på det. Så att, det 

blev inte så farligt. (Operatör) 

 

Händelsen där operatörens hand åker in mellan hylsa och vals inträffar i 

en situation där operatören i citatet försöker rädda produktionen från 

avbrott genom att fånga upp pappersspetsen och därmed slippa göra om 

arbetsmomentet. Manövern är av ett slag som man egentligen inte ska 

utföra, eftersom den är farlig, men som även rutinerad personal ändå 

ofta gör för att minska avbrottstid. Att man sedan snabbt kunde få stopp 

på maskinen lyfts också fram i berättelsen; det är en avgörande kompe-

tens för att hindra utvecklingen från tillbud till allvarlig olycka. Inte 

heller i denna berättelse anges teknik eller organisation som direkta or-

saker till det inträffade. 

 

Båda historierna slutade ”lyckligt” utan bestående skador, men kunde 

lika gärna ha resulterat i mer allvarliga olyckor. Det handlar inte om 

sällsynta stora haverier utan om incidenter i det vardagliga arbetet. De 

visar på händelser som inte är unika utan ger exempel på rutinarbeten, 

där samma arbetsmoment och arbetsmanövrar utförts regelbundet utan 

att något inträffat – men så går plötsligt något fel och då är olyckan 
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framme. Så länge ingenting inträffar, diskuteras inte riskerna i arbetet 

vid maskiner och i anläggningar i termer av arbetsmiljö, riskhantering 

eller liknande. Inte heller ger anställda i första hand tekniken skulden 

för det som inträffat. Som orsak till tillbudet anges istället sådant som 

ligger inom operatörernas praktiker, som misstag i handhavandet, bris-

tande kommunikation eller ett icke-fungerande samspel. Jag tolkar det 

som att praktikerna är något som operatörerna själva kan påverka. De 

kan söka höja sin kompetens, sprida erfarenheter till övriga berörda och 

skapa en säker ”repertoar” av arbetspraktiker. De kan också sätta press 

på andra medlemmar av praktikgemenskapen så att de samarbetar bättre 

för att hantera riskerna. En konsekvens av detta, som ska tas upp mer i 

nästa kapitel, är att teknikens riskpotential lätt hamnar utanför fokus och 

blir svår att artikulera i arbetsmiljödeltagandet – i synnerhet så länge 

inget inträffar.  

 

Inte bara olyckors orsaker utan även deras konsekvenser förstås inom 

ramen för praktikgemenskapernas meningssystem. Parallellt med före-

ställningarna om oundvikliga risker i arbetet, finns föreställningar om 

arbetsmiljöns oundvikliga effekter på kroppen. Att kroppen kan ta all-

varlig skada av arbetet vet man som operatör eftersom kroppen används 

och utsätts för faror och risker i arbetet. Historier om olyckor, tillbud, 

riskfyllda personer och händelser återberättas runt om i hela bruket och 

för erfarenheter och förhållningssätt vidare till ny personal. Med andra 

ord skapas och förmedlas föreställningar om kroppen, dess tålighet och 

förmåga att klara belastningar inom gemenskaperna. Citaten nedan ger 

exempel på hur relativt allvarliga skador framställs som något näst intill 

normalt, som något som ingår i yrket: 

 

(JS) - Har du själv någon erfarenhet av att ha varit utsatt för någon 

olycka eller skada eller någonting. 

(IP) - Ja, det har jag gjort. Men inget allvarligt alls. Utan jag har smällt 

i huvudet en gång, så jag säckade ihop, så jag fick sprickor i revbenen 

då. (Operatör) 

(IP) - Det kändes! (skratt) Och, jag var rejält fysiskt tränad på den tiden 

när jag började jobba här, tjugoårsålder. Var väldigt hård om jag säger 

så. Och jag tror att det var det som räddade benen. [Det] var mycket, 

mycket muskler som var med och tog emot. För någon månad senare så 

var det en annan kille som var lite tunnare som gjorde samma sak. 
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Han… han vart hemma. Det vart sjukhuset för honom, det gick sönder. 

Så det, där hade jag väl bara en ren tur att jag var stark den gången. 

Skulle jag göra det idag så skulle nog jag med gå sönder. Men inte som 

när jag såg ut då. Det är ett par, det är väl dom… Ja sen har jag fak-

tiskt, ja just det, jag har ramlat ner från bandet en gång. Jag har, vad 

kan det vara… två, lite drygt två meters fall ner på betonggolv. (Opera-

tör) 

Berättelserna om olyckor framförs ofta utan dramatik och utan att den 

berättande verkar speciellt upprörd. De är inte del av en större, kritisk 

berättelse, om exempelvis motsättningar på arbetsplatsen kring skydd 

eller andra förebyggande arbetsmiljöåtgärder. Att själv ha råkat ut för en 

olycka eller att ha sett en nära kollega skadas skulle i princip ha kunnat 

gett upphov till ett ifrågasättande av skyddsarbetet på arbetsplatsen, men 

ett sådant ifrågasättande förekommer sällan under intervjuerna i sam-

band med berättelser om olyckor. En tolkning av den icke-dramatiska 

inställning till olyckor och skador, som går att utläsa av citaten ovan, är 

att den utgör en strategi för operatörerna att visa sitt eget lugn, sin be-

härskning och kontroll inför dramatiska, omvälvande händelser och 

situationer. De förmedlar därmed ett önskvärt sätt att förhålla sig till 

rädsla, en avdramatisering som återupprättar lugn och kontroll i situat-

ioner där praktik och teknik fallerat.  

 

Dessa historier visar också på att inte ens direkta erfarenheter av allvar-

liga incidenter självklart formuleras som skäl för att kritisera eller 

skuldbeläggande arbetsmiljön, dess tekniska förutsättningar eller ar-

betsmiljöarbetets brister. Berättelserna visar alltså på förekomsten av 

processer för att bagatellisera och normalisera situationer, händelser och 

belastningar inom praktikgemenskaperna. Att operatörerna inte artikule-

rar de inträffade olyckorna och incidenterna som arbetsmiljöproblem får 

konsekvenser för om och hur de förs vidare genom deltagande i arbets-

miljöarbetet, något som jag återkommer till i senare kapitel.  

 

Den otillåtna stressen 

Samtidigt som de kollektiva resurserna utgör ett stöd för den enskilde, 

kan de leda till en viss likformighet, en förväntan på att de som vill dra 

nytta av praktikgemenskapen också ska skriva under på dess särskilda 

förhållningssätt, dess mål, metoder och meningsskapande. Wenger kon-

staterar att praktikgemenskapens meningsskapande innefattar en strävan 



 

159 

 

efter konformitet, vilket kan betyda att vissa erfarenheter och upplevel-

ser får svårt att artikuleras inom praktikgemenskapen (Wenger 1998). 

Att visa sig kompetent och tillförlitlig inför praktikgemenskapen inne-

bär att anamma dess specifika sätt att ge mening åt upplevelserna och 

arbetet. På så vis kan dock en praktikgemenskap begränsa sina med-

lemmars möjligheter att artikulera andra erfarenheter kring arbetets ris-

ker och belastningar än vad som är de påbjudna inom praktikgemen-

skapen.  

 

Under en gruppintervju med personer ur en underhållsgrupp uppstod en 

situation där gränserna för de gemensamma sätten att ge mening åt ris-

ker i arbetet blev tydliga, liksom betydelsen av praktikgemenskapens 

interna statusrelationer. Själva intervjun var spontant uppkommen, ef-

tersom de ursprungligen påtänkta intervjupersonerna inte ville ställa 

upp. Min kontaktperson pratade då med ett par personer ur personalen 

på en underhållsavdelning som kunde tänka sig att delta i en intervju, 

båda två på samma gång. Intervjun ägde rum i deras fika-

rum/verkstad/lager och en del andra personer ur gruppen kom och gick 

lite av och till. Dessa ytterligare personer (benämnda OPX) blandade sig 

också i diskussionen. Den äldre av de som huvudsakligen intervjuades 

(benämnd OP1) hade lång erfarenhet och den yngre (OP2) var relativt 

nyanställd, även om också han varit med ett tag. Det citerade utsnittet ur 

intervjun handlar om hur man bör vara som anställd i denna underhålls-

grupp och hur man förväntas förhålla sig till och reagera vid kritiska 

situationer.  

 

Vid flera tillfällen i intervjun nämner båda intervjupersonerna hur man 

”bara får en chans på sig” i det här jobbet. Man får bara göra fel en 

gång, så det gäller att ha koll och vara sansad. Lugn och stresstålighet 

framhålls som viktiga egenskaper. Detta upprepas gång på gång (på ett 

flertal ställen i intervjun, förutom de nedan citerade): 

 

(OP1) - Ja, om man säger, stressade personer har inget i vårt yrke att 

göra. Det är bara så. För den som inte kan hålla sig lugn, den gör ett 

stort misstag en dag, det bara blir så. 

(JS) - Hur är det med stress och så, är det någon som far illa av det, nå-

gon som tycker att det är jobbigt i sådana situationer. 
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(OP1) - Nej, vi får ju inte stressa, det är bara så. 

(OP2) - Nej. 

(JS) - Jag tänkte, någon som tycker att det är jobbigt att hamna i en så-

dan situation. 

(OP1) - Nej, de blir inte kvar här helt enkelt. 

(OP2) - Nej, jag tror inte det. 

(OPX) - Men stressigt kan det ju vara. 

(OP2) - Ja, det kan vara mycket att göra ja, men... 

(OPX) - Mycket att göra, och inte veta vad man ska göra, och hur man 

ska göra. [ohörbart]. 

(OP1) - Ja, det är väl det som är stressen då i sådana fall. Men vi kan ju 

aldrig stressa ett jobb när vi håller på. 

(OP2) - Nej, men man kan stressa själv. 

(OP1) - Bara för att driften vill ha igång oss fortare 

(OP2) - [ohörbart], inte de som är här i alla fall. 

(OP1) - Nej, jag säger, att dom är inte kvar här, dom lämnar det här 

jobbet. (Operatörer) 

 

Det var under intervjun helt tydligt att OP1 definierade samtalet, att han 

tillrättavisade de andra och styrde den gemensamma tolkningen. Även 

om OPX och OP2 kunde identifiera stressade situationer i arbetet så 

framhöll OP1 att ingen verkligen är stressad i arbetet, även om det kan 

vara bråttom. I så fall passar de inte in i arbetslaget. Gruppens tillit och 

samspel bygger på dessa gemensamma egenskaper, som utgör nödvän-

diga verktyg i arbetet. Man måste helt enkelt vara lugn och behärskad 

för att kunna hantera de risker som arbetsuppgifterna innebär. Förmågan 

att inte stressa kan förstås som en del av den repertoar som är nödvändig 

för praktiken, men också som ett påbjudet sätt att framställa sig (det 

Wenger benämner ”style”), dvs. en identitetskonstruktion som ger status 

och värde inom gemenskapen. För att ”bli” en ansedd medlem inom 
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gemenskapen och betraktas som kompetent, tillförlitlig och värdefull, 

måste alltså den definition av stress och förhållningssätt till kritiska si-

tuationer som OP1 uttrycker, accepteras och ingå i identitetskonstrukt-

ionen. 

 

I intervjun framstår OP1 som en person med stor möjlighet att påverka 

förhållningssätt och meningsskapande inom gemenskapen (”nego-

tiability” i Wengers termer). Denna persons sätt att förhålla sig till och 

berätta om arbetet har större inverkan än de andras på gruppens gemen-

samma meningsskapande kring vad som utmärker kompetens och dug-

lighet, vilka egenskaper som värderas och vad som inte passar in. Det 

antyder att alternativa berättelser om arbetet, vissa sätt att se på dess 

risker och förhålla sig till dem, ignoreras, tystas ner eller blir svåra att 

artikulera.
22

 Sådana alternativa berättelser skulle exempelvis kunna vara 

artikuleringar av stress som en reell arbetsmiljöproblematik eller ta upp 

situationer där operatörerna ifrågasätter varför de utsätts för risker som 

traditionellt setts ses som självklara inslag i arbetet.  

 

När en gemensam förståelse är nådd upprätthålls denna av gemenskapen 

som helhet. Ingen vill riskera att falla utanför, visa sig oduglig, opålitlig 

eller inkompetent inför kollegorna. I det här fallet är det förmodligen 

också så att stresstålighet som egenskap är kopplad till gemenskapens 

övergripande målsättning att klara av att utföra svåra och farliga arbets-

uppgifter under tidspress för att på så sätt bidra till produktionen. Att 

artikulera stress som ett arbetsmiljöproblem framstår i detta fall som 

mycket svårgörligt för någon inom denna praktikgemenskap. Man 

skulle därmed diskvalificera sig till medlemskap i den yrkesgrupp och 

praktikgemenskap, från vilken man till stora delar lärt sig arbetet. Återi-

gen tillskrivs problem i arbetsmiljön inte det tekniska systemet eller 

arbetets organisation, utan kopplas till individers oförmåga att hantera 

situationen och sina känslor och bygga upp det meningsskapande kring 

arbetets risker som praktikgemenskapen föredrar.  

 

                                                 
22

 Detta kan jämföras med Eldhs (2004) beskrivning av hur olika personalkategorier på 

ett passagerarfartyg etablerar olika sätt att berätta utifrån sina sociala positioner och 

relationer till varandra, där status och sociala maktordningar mellan personalgrup-

perna gör att vissa berättarpositioner blir exkluderade. I mitt resonemang rör det sig 

dock inte om skillnader mellan personalgrupper, utan inom dessa.  
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När rutin blir hemmablindhet 

Etablerade meningsskapanden inom praktikgemenskapen kan dock leda 

snett. Att man inte uppmärksammar något som potentiellt farligt för att 

man blivit så van vid dess närvaro är en välkänd problematik när det 

gäller riskbedömning.
23

 Detta visar, åter, att risker i arbetet inte enkelt 

eller självklart uppfattas som sådana, när de väl blivit en del av prakti-

ker och meningssystem. Praktikgemenskapernas förståelse av risker kan 

därför vara ett uttryck för att gemenskaperna är ”fångar i sin egen histo-

ria”, som Wenger uttryckte det, vilket – som nästa kapitel ska visa – 

också inkluderar en historia av arbetsmiljöarbete och vilka frågor som 

inkluderas och exkluderas däri.  

 

Ett belysande exempel på en situation av hemmablindhet framkom i en 

av intervjuerna. Berättelsen handlar om de rutiner vid tvätt av beklädnad 

på en av pappersmaskinerna
24

 som varit aktuella ända in på 2000-talet. 

En pappersmaskin har en mängd valsar runt vilka stora dukar (viror och 

filtar) roterar. På dessa sprutas pappersmassa som sedan pressas, formas 

och torkas till färdigt papper i slutändan av maskinen. Massa och olja 

kan fastna på beklädnaden (dukarna) som därför regelbundet tvättas på 

plats i maskinen med hjälp av bl.a. lut, som kan vara starkt frätande.  

 

En intervjuperson berättar hur detta arbetsmoment fram till för ett par år 

sedan utfördes med hjälp av vanliga kannor som fylldes med lut med 

hjälp av en pump och sedan bars runt kring och på maskinen. Visserli-

gen användes visir och handskar när kannorna fylldes på, men det kraf-

tiga trycket i pumpen gjorde ändå påfyllningen till en mycket vansklig 

manöver. Operatörerna fick sedan klättra runt med en vanlig kanna 

(modell vattenkanna) fylld med lut, ur vilken det ofta skvimpade och 

stänkte, på stegar och gretingar (gallerbroar) utan att de kunde se om 

någon stod på ett lägre plan och jobbade.  

 

                                                 
23

 Se exempelvis Arbetsmiljöverkets broschyr om undersökning och riskbedömning i 

det systematiska arbetsmiljöarbetet: 

  http://www.av.se/dokument/publikationer/bocker/h375.pdf  
24

 Eventuellt var detta det arbetssätt som användes på fler av maskinerna, men det 

framgår inte av berättelsen 
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Metoden för att tvätta beklädnaden hade vid tiden för intervjun mekani-

serats så att arbetsmomentet med kannorna inte längre utfördes, men de 

operatörer som berättade om det tidigare arbetssättet ansåg att detta varit 

förenat med stora risker och tyckte att det var komiskt att ingen reagerat 

på detta tidigare. Deras förklaring var att det uppstått en hemmablindhet 

kring arbetet som gjort att man inte tagit ett steg tillbaka och ifrågasatt 

om denna och andra arbetsmetoder verkligen är de bäst lämpade. Det 

klassiska svaret på eventuell kritik – ” men så har vi alltid gjort och det 

har gått bra” – ska nog heller inte underskattas som förklaring till varför 

många riskfyllda arbetsmoment inte byggts bort eller ersatts av nyare 

teknik. Exemplet visar på att det finns kvarlevande arbetssätt där vissa 

former av risktagande ses som oproblematiska självklarheter inom prak-

tikgemenskapen. 

 

En konsekvens av att praktikgemenskaper och deras meningsskapande 

är något lokalt är att arbetssätten kan variera mellan olika pappersbruk, 

trots att de använder samma teknik. En sådan skillnad handlar om de 

regler som gäller för att befinna sig under pappersmaskinen när den var 

igång. På det pappersbruk där jag arbetade var det förbjudet att under 

drift utföra städarbete i källaren under pappersmaskinens torkparti, ef-

tersom det vid väldigt sällsynta tillfällen förekommit att de stora dukar, 

som massan/papperet löper längs med, gått av och med våldsam fart 

svept genom källarutrymmet och där ”sopat helt rent” innan de slutligen 

landat i källaren. En sommar när jag arbetade inträffade en sådan inci-

dent under ett åskstopp. Anläggningen blev helt strömlös och både 

bromsar och styrmekanismer slogs ut. Några av de flera hundra kilo 

tunga wira-dukarna slets då av och de lösa ändarna piskade runt innan 

maskinen slutligen stannade. Ingen befann sig lyckligtvis i källaren vid 

detta tillfälle, men det utgjorde ändå en tydlig påminnelse om varför det 

fanns regler om att aldrig befinna sig under maskinen i källaren under 

drift.  

 

Jag blev därför förvånad när det berättades för mig under en intervju på 

pappersbruket att det där var praxis att städa källaren under maskinen 

under drift: 

 

(IP) - Det var ju, i allmänhet med detsamma när man kör igång maskin. 

Och just det här, när man kör mattan [på golvet under maskinen, som 
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samlar upp papper som fallit ner], då kan man stå vid sidan om, då be-

höver man inte stå mitt under inte, utan man står precis vid kanten. Men 

visst, händer det så händer det, det kan ju hända, men jag tror inte att 

det ska. (Operatör) 

 

Operatören uttrycker att arbetsmomentet är säkert, eftersom han inte tror 

att något ska hända och att det ju går att stå vid sidan. Risken var dock 

känd och konsekvenserna av en incident kan vara stora. Att stå vid kan-

ten under maskinen skulle dessutom knappast innebära att man var utom 

fara om något skulle inträffa. Ett sätt att hantera denna typ av risk är att 

minimera den tid som anställda exponeras, att man ”inte ska vara där 

mer än nödvändigt” som någon uttryckte det. Detta innebär att införliva 

hanteringen av risken i arbetspraktiken istället för att artikulera det hela 

som ett arbetsmiljöproblem. Problemet i sig får därmed ingen lösning 

vilket gör att farlig teknik och farliga arbetsmetoder kan leva vidare.  

 

Sammanfattningsvis visar analyserna ovan att samtidigt som den pro-

cesspecifika kompetensen och praktikgemenskapernas meningssystem 

är avgörande för att skapa säkerhet i arbetet innebär de att förståelsen av 

arbetet och dess risker i viss mån är konservativ. Inom praktikgemen-

skaperna kan alltså en förståelse av arbetsmiljö, skydd och säkerhet, 

reproduceras, som skiljer sig från vad exempelvis vad lagen anger. 

Hemmablindhet och det som ovan beskrivits som tysta områden, gör att 

vissa arbetsmiljöfrågor inte problematiseras och därmed inte heller blir 

föremål för arbetsmiljödeltagande.  

 

Diskussion 

Kapitlet har visat praktikgemenskapernas betydelse för att skapa säker-

het i arbetet på pappersbruket. Kunskap om risker och hur de ska hante-

ras ingår som en integrerad del i operatörernas processpecifika kompe-

tens och av de arbetspraktiker som utvecklas. En viktig del av dessa 

praktiker är den ömsesidiga förpliktelsen mellan operatörerna att eta-

blera ett samspel som förhindrar att farliga situationer uppstår, såsom att 

samordna sina rörelser och arbetsinsatser, hålla ögonkontakt och på 

andra sätt kommunicera sina avsikter i arbetet. Operatörerna tar också 

ett kollektivt ansvar för att sprida denna kunskap mellan varandra och 
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till ny personal. Betydelsen av dokumenterade instruktioner är begrän-

sad, då många av de rutiner och tekniker för att minimera riskerna i ar-

betet utgörs av lokala överenskommelser mellan operatörerna eller är 

situationsanpassade och därigenom svåra att dokumentera.  

 

En slutsats för avhandlingens frågeställning är att dessa kollektiva re-

surser för att skapa säkerhet i arbetet tillhör operatörerna och alltså del-

vis ligger utanför arbetsgivarens omedelbara kontroll. Nästa kapitel ska 

visa på möjligheterna att skapa en gemensam kunskapsprocess för ar-

betsmiljöarbete där operatörernas kunskap kan bidra till arbetsgivarens 

arbete för att identifiera, förebygga och åtgärda risker.  

 

En annan slutsats från detta kapitel är att det finns drivkrafter som 

förmår operatörerna att utsätta sig för risker i arbetet. Den främsta driv-

kraften är deras önskan att bidra till produktionen genom att lösa pro-

blem som uppkommer, vilket generellt är en viktig del av operatörsar-

betet. Genom att använda sina kroppsliga förmågor och sin processpeci-

fika kompetens kan operatörerna bidra till att minska de resurser som 

går åt för att lösa problemet, som exempelvis att själva utföra reparat-

ioner utan att kalla in underhållspersonal eller ta andra tekniska resurser 

i anspråk. Sådana handlingar för att minimera störningar och avbrottstid 

bidrar till operatörernas kollektiva status och legitimerar arbetarkollek-

tivets skyddande funktioner. Praktikgemenskapernas meningsskapande 

kring risker innefattar därför föreställningar om nödvändigt, ofrånkom-

ligt och för kollektivet nyttigt risktagande å ena sidan och onödigt, 

vårdslöst risktagande å den andra. Men det innebär också att det finns 

risker i arbetet som inte artikuleras som risker värda att lyfta genom 

arbetsmiljödeltagande.  

 

En konsekvens av att operatörerna hanterar risker genom anpassade 

arbetspraktiker är att arbetsmiljöns och teknikens riskpotential tas för 

given och inte problematiseras. Därmed kan rotorsaker till arbetsrelate-

rad ohälsa hamna utanför både arbetsmiljödeltagande och arbetsmiljö-

arbete. Operatörernas sätt att berätta om olyckor visar också att inte ens 

direkta erfarenheter av allvarliga incidenter självklart formuleras som 

skäl till att kritisera arbetsmiljön, dess tekniska förutsättningar eller ar-

betsmiljöarbetets brister. Praktikgemenskapernas föreställningar om 

risker inkluderar därmed också vad som ses som rimliga risker och rim-

liga belastningar på kroppen. Berättelsernas lösning på de problem som 
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identifieras handlar i många fall om förbättrade arbetssätt och ökad kun-

skap hos inblandade operatörer och inte om faktiska åtgärder i arbets-

miljön. 

 

Nästa kapitel fortsätter analysen av operatörernas förståelse av arbetets 

risker men då med fokus på hur den artikuleras – eller ej – i arbetsgiva-

rens verksamhetsstyrande praktiker. Jag ska då diskutera det möte som 

arbetsmiljödeltagandets kunskapsprocess i princip ska utgöra. Kapitlet 

ska också visa hur de uppfattningar om och förhållningssätt till risker, 

som diskuterats ovan, delvis har konstruerats som en konsekvens av 

arbetsmiljöarbetets och arbetsmiljödeltagandets utformning, omfattning 

och resultat.  
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7. Det direkta arbetsmiljödeltagandets 

former och villkor 
 

 

 

Så här långt har min analys visat hur förståelse för både arbete och ar-

betsmiljörisker byggs upp inom praktikgemenskaperna och sprids mel-

lan operatörerna genom ömsesidiga förpliktelser och som ett gemensamt 

ansvar för produktionen. Analyserna har beskrivit tekniska och sociala 

drivkrafter som sammanför operatörerna och formar arbetspraktiker och 

meningsskapande kring arbetet och arbetsmiljön.  

 

När det gäller arbetsmiljöarbete är dock situationen annorlunda, ef-

tersom detta så att säga inte tillhör operatörerna eller deras praktiker. 

Arbetsmiljöarbetet är en del av arbetsgivarens verksamhetsstyrande 

praktiker men som operatörerna förväntas delta i. Kapitlet handlar där-

med om hur kunskap förmedlas och förhandlas mellan praktikgemen-

skaper – i detta fall mellan anställda och arbetsgivaren – genom det or-

ganiserade arbetsmiljöarbetet. Detta kapitel ska visa på förutsättningar 

och hinder för operatörerna att påverka arbetsmiljöarbetet och bidra till 

dess kunskapsprocess med sitt processpecifika kunnande, sina erfaren-

heter, uppfattningar och krav när det gäller arbetsmiljön. Syftet med 

kapitlet är att förklara varför arbetsmiljöarbetet ser ut som det gör och 

får det utfall det får, eller – mer tillspetsat – varför goda formaliserade 

strukturer för arbetsmiljödeltagande inte kan garantera en gemensam 

kunskapsprocess. 

 

För att analysera vad som sker i ett gränsland för flera praktikgemen-

skaper kommer jag att använda Wengers begrepp ”gränspraktik” 

(”Boundary Practice”). Begreppet anger hur kunskap och andra element 

ur en praktik införlivas i en annan genom möten mellan praktikgemen-

skaper eller situationer där en praktikgemenskap bjuder in en eller flera 

representant/er från en annan. Begreppet ”gränspraktik” är därför väl 

lämpat för att analysera arbetsmiljödeltagandet som en gemensam kun-

skapsprocess mellan arbetsgivare och anställda.  

 

I kapitlet analyseras anställdas direkta deltagande, alltså de fall där de 

anställda själva har möjlighet att uttrycka sina synpunkter genom ar-
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betsmiljödeltagande. En andra form för deltagande – det representativa, 

via skyddsombud – kommer att analyseras i nästföljande kapitel. Ka-

pitlet ska visa hur praktiker, relationer och meningsskapande formar 

arbetsmiljödeltagandets kunskapsprocess. Temat för det första avsnittet 

i detta kapitel – Fyra former för direkt deltagande – är operatörernas 

praktik för arbetsmiljödeltagande. Analysen visar att olika former för 

direkt deltagande ligger mer eller mindre ”nära” operatörernas arbets-

praktiker och att detta får konsekvenser för hur deltagandet sker. Det 

andra avsnittet – Maktrelationer i arbetsmiljödeltagandet – analyserar 

hur maktförhållanden mellan arbetsgivare och arbetarkollektiv manife-

steras i bemötanden och argumentation. Detta avsnitt visar också hur 

gränser etableras för vilka delar av arbetsmiljöområdet som anställda 

uppfattar sig kunna påverka genom deltagande. I det tredje avsnittet – 

Glappet mellan skydd och trivsel – analyseras hur meningsskapande 

kring arbetsmiljö får konsekvenser i arbetsmiljöarbetet. Avsnittet visar 

hur den tonvikt som läggs på skyddsfrågor i arbetsmiljöarbetet samtidigt 

tränger undan andra aspekter av arbetsmiljön, såsom mer långsiktiga 

eller psykosociala hälsoaspekter. Sammantaget ska kapitlet visa hur 

arbetsmiljödeltagandet, så som det är beskaffat på pappersbruket, förut-

sätter praktiker och kompetenser som inte självklart finns inom operatö-

rernas praktikgemenskaper. Jag ska i detta kapitel därigenom också ge 

en förklaring till det paradoxala förhållandet att ett väl utvecklat organi-

satoriskt system för anställdas delaktighet i arbetsmiljöarbetet inte ut-

nyttjas av anställda och därför har begränsningar som gemensam kun-

skapsprocess. 

 

Fyra former för direkt deltagande 

Arbetsmiljöarbete består av många delar, där personalen kan vara mer 

eller mindre delaktig. Det övergripande syftet med arbetsmiljöarbetet är 

att identifiera och förebygga risker för anställdas hälsa, vilket kan inne-

bära både olycksrisker och andra mer långsiktiga hälsorisker, för sjuk-

dom, belastningsbesvär, psykosocialt relaterad ohälsa, m.m. Arbetsgiva-

ren har alltså skyldighet enligt gällande föreskrifter att bedriva ett sys-

tematiskt arbete med att hitta och åtgärda arbetsmiljöproblem och risker, 

integrerat med sin övriga styrning av verksamheten. En del i detta är att 

skapa förutsättningar för alla anställda att utnyttja sina rättigheter att 
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direkt delta i arbetsmiljöarbetet; de ska kunna ta initiativ och få inform-

ation och vara med och påverka innehåll och utfall.  

 

I kapitlet ska jag ta upp fyra organiserade former för arbetsmiljödelta-

gande på pappersbruket. Analysen utgör alltså inte en heltäckande be-

skrivning av alla arbetsmiljöarbetets former på pappersbruket eller av 

alla möjligheter för deltagande. Urvalet är baserat på att just dessa är 

mest centrala för möjligheten till arbetsmiljödeltagande. 

 

En första väg för direkt deltagande är den dagliga kontakten mellan an-

ställda och förmän. Anställda kan ta snabba, omedelbara initiativ när 

risker identifierats eller när man vill påtala något problem i arbetet. En 

andra, lättillgänglig väg för anställda att ta initiativ i arbetsmiljöfrågor 

är att prata med den kollega som är utsedd till skyddsombud. Både för-

män och skyddsombud finns nära anställda i det dagliga arbetet – med 

andra ord i eller nära arbetspraktikerna– och kontakt med dem utgör 

givna möjligheter för arbetsmiljödeltagande
25

. Jag ska dock visa att 

dessa former för deltagande har begränsningar som påverkar hur de fak-

tiskt utnyttjas.  

 

Vid sidan av den direkta kontakten med förmän och/eller skyddsombud 

utgör arbetsplatsträffarna (APT) en tredje, väl etablerad väg, en sorts 

arena, för deltagande. Den ges vikt genom att vara en av de få direkta 

kontaktytorna mellan anställda och arbetsgivarrepresentanter från 

”högre” nivå än förmännen. Analysen ska visa att denna arena i flera 

viktiga avseenden kan ses som åtskild från operatörernas arbetspraktiker 

– en åtskillnad som visar sig ha konsekvenser för deltagandets omfatt-

ning och form. Av analysen framgår alltså hur relationerna mellan vad 

Lysgaard betecknar som arbetarkollektiv och arbetsgivare (/det tek-

niska- ekonomiska systemet) manifesteras på dessa träffar samt hur 

detta inverkar på dialogen kring arbetsmiljöfrågor.  

 

                                                 
25

 Det kan tyckas felaktigt att beskriva skyddsombuden som ”nära” praktikgemenskap-
erna, eftersom ombuden faktiskt arbetar den absoluta merparten av sin tid i arbets-
lagen och därmed ingår i praktikgemenskaperna. Nästföljande kapitel kommer 
dock att visa att själva skyddsombudsrollen inte har självklar plats som del i prak-
tikgemenskaperna. 
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Den fjärde formen för deltagande som diskuteras i detta kapitel är for-

mella rapporteringssystem för tillbud och olyckor. Även här kommer 

analysen att visa hur rapporteringssystemets användning betingas av att 

den som praktik är åtskild från operatörernas arbetspraktiker; likaså 

påverkar relationerna mellan arbetsgivare och operatörer dess faktiska, 

och begränsade, användning. 

 

Snabbt och enkelt – förmän och skyddsombud närmast till hands 

Det finns en utbredd vilja bland de anställda att lösa problem som upp-

täcks så snabbt och enkelt som möjligt, utan att behöva gå omvägar ut-

anför den egna delen av organisationen. I intervjuerna framstår enkla, 

direkta lösningar på både produktionsproblem och arbetsmiljöproblem 

som vanligt förekommande och tämligen oproblematiska. Kan operatö-

rerna inte lösa problemet själv eller via tillgänglig underhållspersonal så 

tar de upp det med sin förman. De flesta anser att detta är ett självklart 

sätt att hantera arbetsmiljöproblem, eftersom arbete med att utföra eller 

beställa enklare underhåll ingår i de ordinarie arbetsuppgifterna. För-

mannen befinner sig under delar av sin arbetstid ute i produktionen, har 

daglig kontakt med de anställda och kan ge stöd och fatta beslut om 

åtgärder inom vissa ramar. Ofta har förmannen själv arbetat ”på golvet” 

och har i många fall blåställ av samma typ som operatörerna för att 

kunna göra arbetsinsatser i produktionen vid behov. 

 

Relationer mellan operatör/skiftlag och förmannen utvecklas under lång 

tid. De handlar självklart inte bara om arbetsmiljöfrågor utan gäller, i en 

daglig dialog, produktionsfrågor; det kan vara att en operatör uppmärk-

sammat ett fel eller vill ha en förändring i processen och tillsammans 

med förmannen vill diskutera en omläggning av produktionen för att 

anpassa den till vad som händer på andra avdelningar. I ett antal inter-

vjuer beskrivs hur en uppmuntrande förman bidrar till ökad uppmärk-

samhet på risker i arbetet och till en ökad dialog om arbetsmiljö. Detta 

framställs av operatörerna som en del i den ökade uppmärksamhet som 

säkerhetsfrågor fått generellt på fabriken. Samtidigt finns individuella 

skillnader mellan förmännen. En förman som gör sig känd för att vara 

svår att få kontakt med, eller till och med visar ovilja eller vrånghet, kan 

få operatörerna att välja bort denna kontaktväg för arbetsmiljöfrågor. 

Förmannens agerande och inställning som representant för arbetsled-
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ningen har alltså betydelse för hur denna form för arbetsmiljödeltagande 

faktiskt utnyttjas. 

 

De ”snabba lösningarna” med direktkontakt har begränsningar, främst 

av ekonomisk karaktär. Förmannen har begränsade befogenheter och 

resurser att lösa eller åtgärda alla arbetsmiljöproblem. Sådana kan kosta 

stora pengar och kräver därmed beslut från högre instans. Hur stora 

ekonomiska ramar förmannen har varierar och är ofta specificerat i be-

lopp per åtgärd per månad (eller kvartal, eller annat). Operatörerna kän-

ner givetvis till att förmannen endast kan fatta beslut om mindre belopp. 

Samtidigt kan det finnas olika uppfattningar om hur kostsam en åtgärd 

behöver bli, vilket gör att operatörerna inte alltid på förhand kan veta 

om ett visst beslut ligger på förmannanivå eller om det måste dras vi-

dare uppåt i organisationen. Eftersom varje fall är unikt och måste be-

dömas för sig uppstår lätt oenighet kring hur bedömningen ska göras, 

det vill säga om en åtgärd kan sättas in snabbt, via direkta kontakter 

med underhåll och/eller förmän, eller om ärendet kräver beslut på högre 

nivå i organisationen.  

 

Flera intervjuade uppger att denna typ av enklare och mindre kostnads-

krävande krav på arbetsmiljön har relativt lätt att nå gehör hos arbets-

ledningen, men att det är betydligt svårare för större frågor. Så här be-

skriver en operatör hur önskade åtgärder kan ta lång tid att få igenom: 

 

(IP) - Jodå, det mesta får vi gehör för, det mesta åtgärdas faktiskt. Men 

vissa grejor, de fastnar i nästa led. De beställer ett jobb, men det kan ta 

evigheter innan saker och ting utförs alltså. 

(JS) - Jaha, och det sitter längre upp? 

(IP) - Det sitter längre upp. Det sitter på nästa länk i kedjan, om man 

säger så. 

(JS) - Och vem är det? 

(IP) - Ja, det är väl de som ska samordna, vad heter det, underhållsin-

satser och sådant där. Det ska beställas hem grejor. (Operatör) 
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Det är vanligt att åtgärder och insatser när det gäller underhåll och ar-

betsmiljö är knutna till samma funktion i organisationen. Åtgärder för 

arbetsmiljön måste nämligen ofta ske genom om- eller tillbyggnad eller 

genomföras i samband med underhållsstopp. Skiftlaget träffar sin för-

man regelbundet, men arbetsledningen ”längre upp”, i form av bl.a. av-

delningschef eller underhållschef, är relativt osynlig för operatörerna. 

Det kan därför vara svårt att veta om de krav som ställts via förmännen 

kommer att tillgodoses eller ej, och vilken tidsrymd det handlar om. 

Citatet ger exempel på en frustration, som uttrycks i flera intervjuer, 

dels över att åtgärder som föreslagits och ansetts rimliga ändå drar ut på 

tiden, dels över att man som operatör inte har insyn över processen och 

hanteringen av ärendet. Även om man träffar linjechefen under arbets-

platsträffarna och emellanåt ute i produktionen så har man, i de allra 

flesta fall, ingen daglig kontakt och sällan någon egentlig dialog. Delta-

gandet via förmännen riskerar därmed att hämmas av att operatörerna är 

osäkra på vad förmannen kan påverka och på vad som händer med 

framförda förslag i nästa organisatoriska led. 

 

Också skyddsombuden finns nära till hands som kollegor på arbetet, 

även om de inte alltid finns vid samma maskin och ibland arbetar i en 

annan del av anläggningen. På de flesta arbetsställen finns ett skydds-

ombud per skift, vilket tillsammans med att skyddsombudet själv är en i 

arbetslaget gör kontakt lättillgänglig – ofta klart enklare än att kontakta 

förmannen – och skyddsombudet är därför den man naturligast vänder 

sig till för att påtala brister, önskemål eller krav. Dessutom kan skydds-

ombudet vara den som, genom erfarenhet och speciell utbildning, har 

mest kunskap inom arbetsmiljöområdet. Vilken av dessa kanaler för 

deltagande som väljs – förman eller skyddsombud – beror, utifrån vad 

som framkommit i intervjuerna, mer på situationen, på tillgänglighet, 

närhet eller individuella preferenser än på några strukturella eller orga-

nisatoriska förutsättningar i arbetet. Grundtanken i det svenska arbets-

miljösystemet är nämligen att samverkan och information ska fungera 

så väl att de ger förutsättningar för ”alla att vara sitt eget skyddsombud” 

och driva sina frågor själv. Skyddsombudet ska därmed enbart ha en 

kontrollerande funktion, eller gripa in i nödfall.  

 

I praktiken har dock skyddsombuden av olika skäl en mycket större och 

mer aktiv roll (Frick 2013), vilket även är fallet på det studerade pap-

persbruket: 
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(IP) - Kommer man på någonting så går man väl till skyddsombudet di-

rekt… Man kan inte sitta å vänta på nästa gruppträff om tre månader 

kanske, det funkar ju inte. (Operatör) 

(JS) - Ja, vad har ni för möten och sådant där ni kan ta upp sådant [ar-

betsmiljöfrågor], eller är det enbart under drift så att säga? 

(IP) - Nej, jag kan ta upp det när jag vill, med mitt skyddsombud. […] 

oftast pratar man ju med vårt, ja, som vårt skyddsombud, så fixar ju han 

i sin tur.  [Operatör] 

 

Citaten ger två exempel bland många på att man hellre kontaktar sitt 

skyddsombud än går vägen via förmannen eller arbetsplatsträffarna, 

något som visar på skyddsombudens aktiva roll i arbetsmiljöarbetet. 

Representativt deltagande och skyddsombudens roll diskuteras mer in-

gående i nästa kapitel. Presentationen i denna del syftar till att visa på 

hur kontakt med skyddsombud uppfattas som ett självklart alternativ för 

arbetsmiljödeltagande av många anställda, vid sidan av omedelbara lös-

ningar eller direktkontakt med förman/arbetsledning. 

 

En roll för skyddsombuden är att ge stöd till anställda i dialog med för-

mannen eller någon annan ur arbetsledningen. I vissa fall kan beslutet 

att vända sig till skyddsombudet istället för att själv agera vara en reakt-

ion från operatörernas sida på arbetsledningens sätt att handskas med 

krav och önskemål från anställda: 

 

(IP) - Ja, det är ju så att, egentligen så är det ju, arbetstagaren ska ju då 

ha en dialog med arbetsledaren då, vad det gäller skyddsfrågor och så 

vidare. Och sedan om då arbetsledaren då inte agerar på saken, då kan 

man ta det genom skyddsombudet. […] Det har väl varit lite si och så 

[dialogen med arbetsledaren]. Det har fungerat både bättre och sämre 

ibland. (Operatör) 

 

I sådana fall kommer skyddsombuden in när det föreligger en konflikt 

mellan arbetstagare och arbetsgivare eller när en sådan är på väg att 

uppstå. Men den bild som förmedlas i intervjuerna är att dessa konflik-

ter är sällsynta och att skyddsombuden oftare har rollen som pådrivare i 

arbetsmiljöarbetet än som företrädare i konflikter.  
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Det kan också vara så att operatörerna vänder sig till skyddsombuden i 

frågor som rör större insatser än vad som kan åtgärdas via underhåll och 

som förväntas innebära mer omfattande kostnader än vad förmannen 

kan fatta beslut om. En operatör på vedhanteringen gav följande exem-

pel på ett fall där de anställda påpekat ett missförhållande till skydds-

ombudet som sedan fört frågan vidare: 

 

(IP) - Ja, runt huggen här ute, så har man ju stått väldigt illa, det kan ju 

bli stopp i den med. Veden fastnar på vägen ner. Och då har man stått 

väldigt illa där tidigare, så det har vi ju drivit på lite grann, att vi vill ha 

som uppfällbara plattformar som man kan stå på. Och det har det blivit 

nu. 

(JS) - Jaha, och hur gick det till då? 

(IP) - Ja, det togs ju upp först att man står väldigt dåligt där, med 

skyddsombud. Jag var runt bland annat och visade [vårt skyddsombud], 

att man får stå och vingla på en stege på ett ställe till exempel, samtidigt 

som man ska rycka i veden. Och sedan pratade väl han ihop sig med ba-

sen och sedan andra skyddsombud på andra skift också förmodligen. 

Och sedan att inte de där [plattformarna], att de inte kommer i vägen 

för någonting annat och så vidare, men det gick bra till slut i alla fall så 

det kom dit. (Operatör) 

 

I detta citat beskriver en operatör hur en fråga, som ansetts angelägen av 

flera operatörer och drivits via skyddsombudet till att involvera förmän 

samt att dessa gissningsvis senare tagit upp det som skyddsfråga. Någon 

direkt kontakt mellan exempelvis linje- eller avdelningschefen och ope-

ratörerna, på arbetsplatsträff eller dylikt, nämns inte. Berättelsen beskri-

ver en situation där information och kunskap om ett riskfyllt arbetsmo-

ment förmedlats från anställda till arbetsledning via skyddsombud och 

förmän. Den åtgärd som genomfördes utgör en del i det förebyggande 

arbete som arbetsgivaren har skyldighet att bedriva. Eftersom det i cita-

tet inte framstår som om frågan väckt någon konflikt eller mött något 

motstånd från ledningens sida utan åtgärdats när frågan väl tagits upp, 

kan man anta att arbetsgivaren saknade kännedom om denna specifika 

del av arbetet och därför var i behov av att få denna kunskap till sig via 

arbetsmiljödeltagande. Samtidigt visar citatet att arbetsgivaren inte ge-

nomfört någon aktiv riskbedömning av just detta arbete, vilket aktuali-
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serar deltagandets andra grund – att driva på det arbetsmiljöarbete som 

arbetsgivaren inte själv driver tillräckligt väl. 

 

Berättelsen illustrerar också hur operatörernas deltagande i att förbättra 

arbetsmiljön innebär att de själva inte bara bör identifiera problemet 

utan också förväntas föreslå en praktiskt, handgriplig lösning, även om 

den slutgiltiga åtgärden av problemet kan komma att konstrueras och 

implementeras av andra. Även om det inte föreligger något formellt 

eller uttalat hinder för att enbart påtala problem, tyder berättelser som 

denna (och andra som framfördes i intervjuerna) på att operatörerna 

upplever att det är nödvändigt att också samtidigt ha ett förslag till lös-

ning för att en arbetsmiljöfråga framgångsrikt ska kunna drivas genom 

arbetsmiljöarbetet. Om inga praktiska, konkreta idéer om hur problemet 

ska lösas funnits så hade sannolikt inget initiativ tagits från operatörer i 

denna fråga. Om operatörerna inte hade kunnat föreställa sig en lösning 

så skulle problemet ha kunnat ingå i det meningsskapande som tillskri-

ver tekniken ofrånkomliga inneboende egenskaper, med hänvisning till 

ålder, storlek och höga kostnad för förändring, och som innebär små 

möjligheter för operatörerna att påverka utan ett radikalt teknikskifte. 

Med andra ord kan det vara svårt att formulera ett arbetsmiljöförhål-

lande som problematiskt, om man inte samtidigt kan ge förslag på hur 

det ska lösas. Detta kan leda till att arbetsmiljöproblem, som av operatö-

rerna uppfattas som olösliga eller mycket svåra att lösa, faller utanför 

deltagandet i arbetsmiljöarbetet och därmed inte föranleder något kun-

skapsutbyte med arbetsgivaren. En praktik för arbetsmiljöarbete med en 

förväntan på att påtalade problem också ska åtföljas av en idé om hur de 

ska lösas, bortser från arbetsgivarens skyldighet att åtgärda risker även 

om detta innebär behov att utveckla nya lösningar.  

 

Sammanfattningsvis har de snabba vägarna för arbetsmiljödeltagande 

fördelen att de, åtminstone delvis, befinner sig inom operatörernas ar-

betspraktiker. I likhet med deras ordinarie arbetsuppgifter går de ut på 

att hitta och åtgärda avvikelser och optimera produktionen/arbetet. Tek-

niska och underhållsrelaterade problem kan därför identifieras och åt-

gärdas snabbt. Skyddsombuden ingår i operatörernas praktikgemenskap 

och besitter därmed processpecifik kompetens, vilket underlättar dialo-

gen mellan kollegorna. Förmännen har i de flesta fall bakgrund som 

operatörer och har därför också god kunskap om den faktiska processen 

och om hur arbetet utförs. Operatörerna kan på så vis utgå från sina 
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egna begrepp och formuleringar när de framför sina synpunkter via 

dessa vägar för deltagande. Detta kan förklara den positiva uppfattning 

om det direkta arbetsmiljöarbetet som de flesta operatörer gav uttryck 

för i intervjuerna. Men samtidigt uttrycktes kritik mot att arbetsmil-

jöfrågor ”fastnade i nästa led”, något som leder till frågor om hur ar-

betsmiljödeltagandet ser ut på arenor, där inte alla parter delar arbets-

praktiker och meningssystem. 

 

Arbetsplatsträffens motsägelsefulla möten 

I det dagliga arbetet kan det vara svårt att hitta tid för att diskutera ige-

nom arbetsmiljöproblem, i synnerhet tillsammans med personer ur ar-

betsledningen som sällan befinner sig i produktionen. Under intervjuer-

na ställdes frågor om vilka möten som fanns, där arbetsmiljö diskutera-

des med representanter för arbetsgivaren. Några nämnde arbetsplatsträf-

farna, men flera associerade inte alls dessa med några mer omfattande 

arbetsmiljödiskussioner. Inga andra möten för arbetsmiljödiskussion 

nämndes.  

 

Arbetsplatsträffarna (APT) utgör således den viktigaste organiserade 

form för direkt deltagande som är öppen för alla anställda att driva sina 

arbetsmiljöfrågor genom. På dessa regelbundet återkommande möten 

samlas alla operatörer på en produktionslinje tillsammans med linjeche-

fen eller annan representant från arbetsledningen. De är alltså exempel 

på en form av ”gränspraktik” där idealiskt sett kunskap och andra ele-

ment ur en praktik kan införlivas i en annan genom möten mellan olika 

praktikgemenskaper, i detta fall mellan arbetsledning och de anställda. 

 

Arbetsmiljö ska vara en punkt på dagordningen på dessa möten, även 

om verkligheten visar att så inte alltid är fallet. Av de intervjuade som 

nämnde arbetsplatsträffarna var det få som kom ihåg vad som sagts på 

det senaste mötet. Endast ett fåtal exempel gavs på arbetsmiljöfrågor 

som diskuterats där, vilket framstår som anmärkningsvärt med tanke på 

den vikt som läggs vid arbetsplatsträffarna som kanal för deltagande. De 

exempel som återgavs i intervjuerna av hur man från skiftlagets sida 

drivit en fråga beskrevs ofta som en process som startat på annat sätt 

och inte haft arbetsplatsträffarna som central arena för diskussion. APT 

beskrevs av de intervjuade som en arena tillgänglig för alla, där åt-
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minstone inga formella hinder fanns för att framföra sin åsikt. Men de 

utnyttjades alltså inte särskilt mycket av operatörerna.  

 

Här finns således en motsägelsefull situation, där operatörerna har kun-

skap om arbetets risker och anser sig ha möjlighet att framföra sina upp-

fattningar via arbetsmiljödeltagande på APT – men sällan gör det. Det 

är förvånande, eftersom dessa träffar utgör en av mycket få möjligheter 

för anställda att framföra sina åsikter direkt till högre chefer, något som 

borde utgöra ett starkt incitament för operatörerna att vara aktiva. Det 

beror inte, som föregående kapitel visat, på frånvaron av risker i arbetet 

eller på okunskap hos operatörerna. Förklaringen måste därför sökas på 

annat håll.  

 

Hur en arbetsplatsträff arrangeras kan skilja sig åt mellan olika avdel-

ningar, men den generella bilden verkar vara att mötet till största delen 

utgörs av att linjechefen (avdelningschefen) presenterar information om 

exempelvis produktionsresultat, måltal eller andra uppgifter om pro-

duktionen på avdelningen. Olyckor eller andra större händelser som 

påverkar produktionen tas upp, liksom information och önskemål från 

andra avdelningar eller från kunder. Förändringar i verksamheten disku-

teras, som ombyggnad eller omläggningar i produktionen. Merparten av 

mötet ägnas, med andra ord, åt att ledningen informerar de anställda om 

övergripande förutsättningar, förändringar och mål. Är eller känner man 

sig inte direkt berörd så kan denna information bli något tråkig, vilket 

kan vara en förklaring till att arbetsplatsträffarna omnämns så lite i in-

tervjuerna.  

 

Arbetsplatsträffarna är avsedda att utgöra ett forum för direkt dialog 

kring arbetsmiljöfrågor, men villkoren för kommunikation på dessa mö-

ten styr fördelningen av utrymme för olika frågor. I realiteten tycks APT 

i första hand vara en del av arbetsledningens verksamhetsstyrande prak-

tiker och uppfattas därmed av operatörerna som något åtskilt från deras 

arbetspraktiker och vardagliga behov. Ordförande för den lokala fack-

klubben uttrycker följande uppfattning om arbetsplatsträffarnas funktion 

i arbetsmiljöarbetet: 

 

(IP) - Jag tror att det skulle behöva läggas in ganska mycket på dagord-

ningen just där. För en sådan här arbetsplatsträff består mest av pro-
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duktion, produktionsresultat, diverse overheadbilder, som kanske tråkar 

folk också. Jag menar, idag har vi den här informationskällan, det finns 

ju intranätet här, där allting läggs in från dag till dag. Man kan följa 

sådana här siffror via den vägen, om man har intresse av det. Det finns 

säkert de som har intresse av det där också, men det går att följa det den 

vägen. Man kanske kan lägga in det där lite mera som en naturlig del i 

arbetsplatsträffen. Och det är skydd, det finns ju även andra saker som 

ligger med psykosociala arbeten och sådana där saker som... Du har 

även långtidssjukskrivningar, folk som har kommit tillbaka från lång-

tidssjukskrivningar, att prata och diskutera igenom de här problemen, 

och på så vis få dem tillbaka i arbetet igen. Plus, ja, vad man pratar nu, 

skydd och den verksamheten, få den här förståelsen. Det behövs kanske 

inte så mycket, utan något lite ämne på en fem-tio minuter varje tillfälle. 

(Ordförande för Pappers lokalavdelning) 

 

Som citatet visar så finns en ambition från fackligt håll att göra arbets-

miljö till en större del av arbetsplatsträffarna. Att införa ny teknik, 

såsom ett intranät, gör det möjligt att förlägga mycket av den informat-

ion vars spridning upptar en stor del av mötestiden direkt online i stället 

och därmed tillgänglig för alla operatörer. Utrymme på arbetsplatsträf-

farna kunde då frigöras till att diskutera andra frågor, däribland arbets-

miljö. Men citatets passiva uttrycksform visar att detta handlar mer om 

önskemål och åsikter från facket än om faktiska krav eller egna strate-

gier för att påverka innehållet på arbetsplatsträffarna. Detta passiva för-

hållningssätt, som också delas av de intervjuade operatörerna, antyder 

något viktigt, nämligen att APT i första hand tillhör arbetsledningen och 

därmed ses som avgränsade från operatörernas arbetspraktiker. 

 

Det handlar också om att mötesformen vid APT utgör en särskild typ av 

praktik, som förutsätter särskilda kvalifikationer och uttryckssätt hos de 

deltagande (repertoar respektive ”style” i Wengers termer). Att mötena 

domineras av chefens presentation och agenda lämnar rent tidsmässigt 

begränsat utrymmer för de anställda att använda mötesformen för att 

driva frågor. Avdelningschefens stora andel av samtalsutrymmet tycks 

utifrån intervjuerna vara en självklarhet och innebär en stor definitions-

makt över samtalet. När den mesta tiden går åt till att avdelningschefen 

informerar blir det svårt för de anställda att utnyttja den kvarstående 

tiden till att initiera nya ämnen och driva arbetsmiljöfrågor. Det blir 

bland annat svårt att ta upp olycksrisker, inte bara på grund av tidsbrist 

utan också för att själva temat inte är självklart på mötet. Ett par opera-



 

179 

 

törer beskriver mötessituationen och möjligheterna att där själva lyfta 

frågor och synpunkter, på följande vis: 

 

(IP) - Det är på övriga frågor i så fall, om det är nån som har nåt å 

komma med då… 

(JS) - Hur ofta händer det då, att nån tar upp sådana saker? 

(IP) - Eh... det är väl inte speciellt ofta (skratt)… det tror jag 

inte…(Operatör) 

 

(IP) - Ja, det är ju i allmänhet någon eller några som pratar. Det är så 

på alla möten, det är samma personer som håller låda jämt. 

(JS) - Ja, är det bra eller dåligt. 

(IP) - Ja, det är väl så, att ska det bli något sagt, så måste det vara nå-

gon som kan hålla, säga, våga säga någonting. En stor del säger ju 

ingenting, det är ju bara så, har inte talets gåva helt enkelt, eller vad det 

är, eller har ingen lust att säga någonting. (Operatör) 

 

När arbetsmiljö behandlas som en ”övrig fråga” markerar det att frågan 

inte är central för mötet. Förläggningen i slutet av mötestiden ger den 

låg prioritet i relation till andra ämnen som behandlas. Att då ta ordet 

innebär att göra sig besvärlig genom att utöka mötet med dessa frågor, 

något som kan förklara varför många väljer att låta bli att föra fram en 

åsikt eller ett önskemål. Likaså kan det som i citatet omnämns som ”ta-

lets gåva” ses som ett uttryck för en förmåga att kunna formulera sina 

önskemål och åsikter på ett tillräckligt anpassat och konkret sätt som 

gör att de både får giltighet och utrymme inom mötespraktiken och går 

att hantera under den korta tid som vanligen avsätts åt dessa ”övriga” 

frågor. Allt detta betyder att det är operatörerna som måste anpassa sig 

till mötespraktikens regler och ramar för att artikulera erfarenheter och 

åsikter på denna arena för arbetsmiljödeltagande, något som alltså kan 

verka avskräckande. 
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En förman svarar så här på frågan om dessa möten verkligen är öppna 

för medverkan från operatörerna, om personal har reell möjlighet att 

ställa krav på arbetsmiljön vid dessa möten: 

 

(IP) -Ja det har dom. Men dom gör inte det! 

(JS) - Vad beror det på? 

(IP) - Jag tror det har med respekten å göra. Det är ingen som säger 

det, gå ut här å fråga, - ”nä vi kan säga vad som helst”. Men det är ing-

en som gör det! (…) Så, där sitter dom tysta. 

[…]- Och det visste jag, att alla hade ju synpunkter. Men ingen vågade 

säga nåt. (…) Och sen går man ut sen, och sitter här [i manöverrummet] 

och fikar – DÅ kommer det! – ”Har du hört det, dom skulle gjort så 

istället.” Ja, men varför tog du inte upp det på mötet istället! – ”Nä, jag 

ville inte det…” Det är som att, dom där rummen, dom utstrålar makt på 

nå vis. Man vågar inte säga så mycket (…) 

(JS) - Får du nån medlande ställning då mellan… 

(IP) - Ja, jag måste ju föra fram, dom vågar ju inte säga till honom (lin-

jechefen) direkt... Dom tror att han är gud, eller nåt…(Förman) 

 

Så trots att APT, även av de anställda, uppfattas som ett öppet forum för 

diskussion och för direktkontakt med linjechefen, så väljs denna möjlig-

het bort. Orsakerna till att denna form för arbetamiljödeltagande inte 

utnyttjas av de anställda måste därför sökas på annat håll än strukturella 

hinder och bristande möjligheter till att utöva inflytande. Förmannen 

formulerar en förklaring i citatet, där han framhåller att själva rummet, 

arenan för mötet, har stor betydelse för operatörernas val att sitta tysta, 

trots att de har synpunkter. Han menar också att de har mycket lättare att 

prata om arbetsmiljö, resonera, fundera, ifrågasätta och ställa krav, när 

de befinner sig på ”hemmaplan”, bland arbetskamrater i det egna manö-

ver- eller fikarummet, nära produktionen, där operatörerna själva defini-

erar samtalet. Detta pekar på att det föreligger ett motsatsförhållande 

mellan operatörernas sätt att prata om – och handskas med – arbetets 

risker och den praktik för deltagande som APT erbjuder. 
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Den motsägelsefulla situation, som uppstår på APT, är ett uttryck för 

gränserna mellan operatörernas och arbetsgivarens praktikgemenskaper 

och deras respektive praktiker och meningsskapande, deras sätt att tala, 

formulera, uttrycka och sprida kunskap om arbetet. Den betydelse, som 

utformningen av den fysiska, rumsliga arenan för arbetsmiljödeltagande 

ges, pekar också på att det finns starka kopplingar mellan rum och prak-

tik, att den rumsliga arenan har betydelse för hur medlemmar av en 

praktikgemenskap uttrycker sina erfarenheter och kunskaper. Att opera-

törerna inte utnyttjar sin möjlighet att utöva inflytande på arbetsplats-

träffen behöver alltså inte betyda att de saknar ord för att artikulera sina 

synpunkter – vad som saknas är en omgivning och en praktik där de 

känner sig bekväma och ”hemma” nog för att självklart kunna uttrycka 

dessa inom ramen för en arbetsplatsträff. Rummet där APT sker upplevs 

”utstråla makt”. Där ser man att tjänstemän och chefer har mer vana vid 

att sitta i möten runt ett bord, av att yttra sig på möten, av presentations-

teknik och uttryckssätt. Detta ingår i deras arbetspraktiker och utgör en 

del av deras kompetens. De har ett övertag i att forma mötena efter sina 

egna praktiker och ger signaler till operatörerna: detta är chefernas do-

män – inte operatörernas! Mötet, tiden, innehållet, formen, platsen är på 

förhand definierat av arbetsledningen, som också behärskar de diskur-

siva formerna, uttryckssätten och formalia.  

 

Arbetsplatsträffens form för att diskutera verksamhet och arbetsmiljö 

skiljer sig därmed från hur sådana diskussioner förs inom operatörernas 

ordinarie arbetspraktiker. APT, i den form som den beskrivs i intervju-

erna, innebär för operatörernas del därför att ”göra ett besök” på chefens 

territorium, mer än en arena för gemensam kunskapsproduktion eller 

ömsesidigt engagemang i arbetsmiljöfrågor. Operatörernas kunskap om 

arbetsmiljön når därmed inte nödvändigtvis fram till arbetsgivaren via 

denna mötesform, trots engagemang för frågorna hos båda parter. I just 

det fall, som citeras ovan, har dessutom avdelningschefen beskrivits 

som mycket bra, en person som alla hade respekt för och som priorite-

rade arbetsmiljön mycket högt. Det finns med andra ord inget skäl till 

att i detta fall misstänka att tystnaden kom sig av en rädsla hos operatö-

rerna för repressalier eller andra negativa konsekvenser. Att det finns 

väl etablerade kanaler för deltagande i en organisation tycks därmed inte 

säkerställa en helt öppen dialog där varje enskild anställd kan resa vilka 

frågor som helst. 
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Sammantaget ger APT som form och gränspraktik operatörerna ett un-

derläge, trots numerärt övertag. Här är det chefen som är ”gud” och som 

har makten till sitt förfogande. Förmannens liknelse med ”gud” anspelar 

dock inte på att chefen skulle vara allvetande eller straffande. Istället 

kan förmannens användning av begreppet i citatet ovan förstås som en 

metafor för att operatörerna uppfattar sina möjligheter att påverka som 

kraftigt begränsade inom denna verksamhetsstyrande praktik, eller med 

andra ord att deras möjligheter att etablera sina definitioner och san-

ningar som angelägna och giltiga uppfattas som dåliga. Detta ska jag 

återkomma till längre fram i kapitlet. 

 

Att synas eller inte synas i rapporteringssystemen 

Skrivna rapporter är också en form för arbetsmiljödeltagandets gräns-

praktik då det utgör ett viktigt verktyg för att förmedla kunskap från 

anställda till arbetsgivare om händelser och/eller iakttagelser som har 

bäring på den begränsade, men mer omedelbart synliga, delen av ar-

betsmiljön som är olyckor och tillbud. Ett företag kan ha flera olika rap-

porteringssystem för olika delar av verksamheten, som då kan gälla allt 

från arbetsmiljö till underhåll och kvalitet. Avvikelsehantering via rap-

porteringssystem är ofta en central väg för förbättringsarbete i system 

för kvalitetsstyrning. 

 

I organisationer där rapporteringssystemet används i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet är ambitionen att inte bara de olyckor, som resulterat 

i personskador, ska rapporteras, utan även de tillfällen då det varit nära 

att något inträffat. Det kan handla om att någon teknisk utrustning falle-

rat på sådant sätt att någon hade kunnat bli skadad, eller att det inträffat 

en mindre kollision med fordon utan att vare sig fordon eller person 

blivit skadade. Också händelser där allt ”gått bra” ska rapporteras som 

så kallade 0-skaderapporter. Ibland kan symptom från sådana situationer 

visa sig först i efterhand; man kan exempelvis ha skadat nacken. Ur 

försäkringssynpunkt är då viktigt att en rapport finns skriven så att man 

kan härleda skadan till arbetet. Däremot ingår inte olika sjukdomssymp-

tom, som ryggproblem, i rapporteringssystemet.  

 

Utifrån vad som går att utläsa ur intervjuerna brukar samtliga rapporter 

på pappersbruket benämnas tillbudsrapporter. Rapporterna kan bidra till 

att identifiera områden, maskiner och utrustning som riskfyllda för att 
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man därefter ska kunna vidta förebyggande åtgärder. Rapporteringssy-

stemet användes främst för olyckor och tillbud och i mindre utsträck-

ning för andra arbetsmiljöfrågor.  

 

Ett lättillgängligt sätt att rapportera iakttagelser om brister i säkerheten 

var via de så kallade skyddsjournalerna som fanns tillgängliga för ope-

ratörerna på respektive arbetsställe.
26

 Vem som hade ansvar för rappor-

teringen tycks utifrån intervjuerna inte alltid vara helt klart för de an-

ställda. Enligt information från huvudskyddsombudet ska operatörerna 

själva rapportera tillbud. Vid bagatellskador, där någon skadats men 

kunnat fortsätta arbetet, sköter arbetsledaren rapporteringen. Vid allvar-

ligare olyckor har avdelningscheferna ansvar för rapporteringen. Rap-

porteringen verkar dock skötas något olika på de olika avdelningarna. 

 

Till skillnad från arbetsplatsträffarna sker alltså rapportering på arbets-

stället och utförs av operatörerna själva (ibland med stöd av skyddsom-

budet – se nedan). Genom rapporteringssystemet har operatörerna en 

chans att själva formulera sig utan att vara hämmade av mötesformen 

eller av chefernas närvaro. Att sätta sina iakttagelser, upplevelser eller 

synpunkter på pränt i en rapport innebär ett slags ”förtingligande” av 

dessa erfarenheter, en ”reifikation” för att använda Wengers (1998:57 

ff) begrepp. Han använder det för att beskriva olika former av konkreti-

sering av mening. I hans resonemang handlar det alltså inte bara om 

materialitet, alltså om hur mening förtingligas i objekt som rapporter, 

utan kan gälla även abstrakta, immateriella konkretiseringar. I min dis-

kussion av rapporternas relation till praktikgemenskaperna är dock av-

sikten att just framhålla konkretisering genom materiellt ”förtingli-

gande” för att belysa den kraft som reifieringen ger. Wenger använder 

också begreppet ”boundary object” (1998:106 ff) för att beskriva reifi-

kationer som dokument och rapporter för att överföra kunskap mellan 

praktikgemenskaper. I denna avhandling studeras dock endast reifikat-

ionens roll i operatörernas praktiker och inte i detalj hur rapporterna tas 

emot eller omsätts i arbetsgivarens praktiker.  

                                                 
26 I intervjuerna gjorde operatörerna ingen direkt skillnad mellan rapportering via 

skyddsjournalerna eller andra rapporter. Därför gjordes ingen uppföljning av even-

tuella skillnader mellan systemen. Dessutom var rutinerna för rapportering under 

förändring, varför de specifika teknikerna är mindre intressant för avhandlingens 

syfte än principerna för rapporterandets praktiker. 
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Frågan är då vilka möjligheter som denna form av reifikation ger för att 

överföra kunskap om arbetsmiljö från operatörernas till ledningens 

praktikgemenskaper och därmed bidra till en överskridande kunskaps-

process. I intervjuerna framkom att rapporteringssystemet användes i 

mindre utsträckning än vad ledningen önskat. I nedanstående analys ska 

jag ge några förklaringar till att (även) denna form för arbetsmiljödelta-

gande underutnyttjades av de anställda.  

 

Vid det studerade pappersbruket hade ett nytt datasystem implemente-

rats som var avsett att göra rapporteringen enklare och mer lättillgäng-

lig. Operatörerna kan i detta system själva skriva in rapporteringen via 

intranätet på de uppkopplade datorer som finns på de allra flesta arbets-

ställen, ofta i manöverrummen el. dyl. Till sin utformning och idé liknar 

systemet de datoriserade loggböcker som används för produktionen, där 

man för in produktionsavbrott och andra avvikelser i driften. Systemet 

ger också möjlighet att ta del av information från hela det egna bruket, 

och även från andra bruk i Sverige som implementerat systemet. Avdel-

ningschefen är ansvarig för att alla rapporter finns tillgängliga och ett 

huvudskyddsombud har skött administrationen. Rapporterna kan sedan 

användas som underlag vid planering av åtgärder, där de kan ge stöd för 

prioriteringar genom att de exempelvis visar att flera incidenter inträffat 

på samma plats eller att vissa arbetsmoment är förknippade med tillbud. 

Vid allvarligare olyckor följs rapportering av haveriutredningar och 

olycksfallsutredningar. 

 

Rapporter kan alltså vara något värdefullt för organisationen som ett sätt 

att samla in och överföra kunskap mellan olika funktioner, avdelningar 

och individer. En avdelningschef betonade att han såg det som något 

mycket positivt att den avdelning han är chef över låg i topp vad gäller 

antalet skrivna rapporter. Han menade att detta inte sade så mycket om 

huruvida hans avdelning var särskilt olycksdrabbad. I stället visade det 

på att det förelåg ett generellt problemen med underrapportering på 

pappersbruket, och att den nivå som hans avdelning höll gav ett mer 

användbart underlag för åtgärder.  

 

Av intervjuerna framgår att skyddsombuden ofta får ta initiativ till att 

tillbudsrapporter överhuvudtaget skrivs. Ibland tas det för givet av ope-

ratörerna att det är skyddsombudets ”skyldighet” att skriva rapport när 

denne får reda på att något inträffat. Det tycks också vara vanligt att 
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skyddsombudet får ”tjata” på den operatör som råkat ut för tillbudet och 

argumentera för att en rapport ska skrivas. Detta gäller både tillbudsrap-

porter och skyddsjournaler: 

 

(IP) - Om det är någonting som kan byggas bort, då kommer dom ofta 

till nåt skyddsombud… och vill att det ska skrivas en skydds-, i skydds-

journalen om det […] 

(JS) - Ja. Vem har hand om den då? 

(IP) - Den är, den är… öppen om vi säger så. Vad man försöker få in i 

huvet på dom som kommer till skyddsombudet och säger, ’- du får skriva 

det här i skyddsboken’, då säger jag, skriv det själv. ’- Men du är 

skyddsombud’, - Ja det är du också. Jag är bara det fackliga ombudet 

som skyddsombud, som står på papper, du är lika mycket skyddsombud 

själv… Det försöker vi få in i huvet på dom flesta. Men där kommer 

samma grej som jag har sagt om det här med och skriva tillbudsrappor-

ter och det, att dom vill inte vara besvärande. Om dom har skrivit under 

på en sån här grej, så kan dom se det som att det kan ses som ett minus 

ifrån arbetsledningen. [...]Och då försöker dom att lasta det på nån an-

nan då istället (Skyddsombud). 

 

Citatet visar att det finns en ovilja att, som enskild operatör, använda 

den skyddsjournal som finns tillgänglig för att rapportera arbetsmiljöre-

laterade händelser. Operatörerna söker stöd hos skyddsombudet för en 

bedömning av huruvida ärendet ska skrivas in i journalen eller ej. Inte 

ens den form av rapportering, som ligger närmast operatörernas egna 

arbetspraktiker och som kan ske i eller nära de egna kontrollrummen ses 

alltså som en självklar väg för anställda att förmedla sina erfarenheter 

eller åsikter.  

 

Ett skyddsombud svarar så här på frågan om varför rapportering inte 

används i större utsträckning: 

 

(IP) - Jag tror det är lite kombinerat med skam över att ha gjort någon-

ting som kanske var, kanske kan anses som klantigt, kombinerat med ett 

besvär och, en del, även en rädsla att deras namn ska synas i olycksrap-

porter eller tillbudsrapporter… 
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(JS) - Att man inte ska vara, typ… besvär för företaget 

(IP) - Ja att dom kan se det som ett minus hos arbetsgivaren, att deras 

namn figurerar i problem… Jo, ja, vi har några som har den gamla sko-

lan kvar fortfarande som arbetar här… å dom är väldigt, väldigt rädda 

att figurera i nåt sammanhang som kan vara negativt hos arbetsgivaren. 

Även bas-skräck kan vi kalla det för… Så att det, det är väl dom tre tror 

jag, största orsakerna. Rädslan att anses som klantig, vara en belastning 

eller att du skäms, ja, skämmas över att du var klantig dessutom. 

(Skyddsombud) 

 

Skyddsombudet pekar på att själva relationen mellan arbetsgivare och 

anställda är en orsak till oviljan att rapportera. Den enskilde operatören 

vill inte ”synas i rapporter” med negativ innebörd, dvs. i olycks- eller 

tillbudsrapporter, som beskriver ett fel som begåtts eller som kräver att 

företaget vidtar (kostsamma) arbetsmiljöåtgärder. Operatörerna kan 

hysa farhågor om att rapporterna ska bli till en belastning för dem själva 

och användas för att ifrågasätta deras kompetens och duglighet. I citatet 

beskrivs detta förhållningssätt som något som främst karaktäriserar den 

”äldre skolan” bland operatörerna, bland vilka det var vanligare med en 

oro för att framstå i negativ dager gentemot ledningen. De vill helt en-

kelt ”inte vara besvärande”, inte framstå som personer som orsakar 

olyckor, vare sig inför arbetsledningen eller inför kollegorna. Citatet 

indikerar alltså att ett centralt skäl för att operatörerna inte ska vilja 

skriva rapporter är en rädsla för att rapporteringen ska påverka relation-

erna till såväl arbetsgivaren som kollegorna på ett negativt sätt. Detta 

förhållningssätt kan härledas till tidigare erfarenheter av deltagande i 

arbetsmiljöarbetet och av normer för relationen till arbetsledningen, som 

lever kvar inom praktikgemenskaperna.  

 

Ledningens sätt att bemöta och hantera det som framkommer i rappor-

terna har därigenom stor betydelse för hur anställda uppfattar denna 

form av gränspraktik. När rapporterna leder till negativa konsekvenser 

för den enskilde eller för laget blir resultatet att operatörerna väljer att 

inte skriva rapporter. Åt andra hållet kan en väl fungerande hantering av 

rapporterna främja att sådana skrivs. Med andra ord så har det betydelse 

vilken form arbetsledningens managementpraktiker har och vilket ge-

nomslag de har i arbetsmiljöarbetets gränspraktik för operatörernas 

drivkraft att delta i denna. Problemet beskrevs så här av en chef på en 
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avdelning, som utmärkte sig genom att ha en väl fungerande tillbuds-

rapportering: 

 

(IP) - Jag tror att det bara handlar om tidigare management. Att du har 

det, den som var företrädare till mig har sett det som viktigt också 

kanske… och har du skapat den miljö som gör att, du behöver inte vara 

feg för att man skriver att man har backat på en pelare - ’jag mörkar 

det, jag säger inget om det’, det är ju lite genant 

(JS) - Ja, jo, men så hör man ofta 

(IP) - Nä, men nu är det, det här är ju öppet. [...] Man ska ju inte, det är 

ingen som ska bli uthängd för att man har gjort, för alla gör fel, va. Och 

alla gör tabbar, men man ska lära sig av dom, inte hänga ut folk för 

dom. (Avdelningschef) 

 

Avdelningschefen menar i citatet att det nu välfungerande rapporte-

ringssystemet grundlades genom den tidigare ledningens förhållnings-

sätt till rapportering. Deras managementpraktik hade alltså format 

gränspraktiken och därigenom också relationen till operatörernas prak-

tikgemenskap. Det visar på att de relationella aspekterna av en gräns-

praktik formas över lång tid och inte går att förändra snabbt. 

 

En ytterligare förklaring till oviljan att rapportera bottnar i den kollek-

tiva processen för att skapa och sprida säkra arbetspraktiker mellan ope-

ratörerna, som jag diskuterat i ett tidigare kapitel. Att orsaka (eller råka 

ut för) ett tillbud kan innebära en personlig prestigeförlust, eftersom 

man inte behärskat situationen. Men det kan också uppfattas som ett 

misslyckande för praktikgemenskapen som helhet. Ett kompetent ar-

betslag förväntas kunna bemästra sina arbetsmoment och hantera deras 

risker genom sina arbetspraktiker. ”För mycket” rapportering av tillbud 

kan därför tolkas av både arbetsledning och kollegor som tecken på in-

kompetens. Det kan leda till att arbetsledningen vidtar åtgärder som 

operatörerna som kollektiv kanske inte vill ha, eller tycker är onödiga. 

Ibland kan de säkerhetsanordningar eller regler som då införs utgöra 

hinder i arbetet. De kan försvåra eller lägga till arbetsmoment, något 

som i vissa fall även kan öka stressen, minska pauserna och öka på det 

tunga kroppsarbetet.  
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Oviljan att skilja ut sig från kollektivet och ställa sig själv i direkt relat-

ion till arbetsgivaren kan också vara ett skäl till varför operatörerna inte 

vill skriva rapporter. De enrollerar hellre skyddsombuden för att inte stå 

ensamma i sin beskrivning utan kan få stöd i sina tolkningar av de hän-

delser som föranlett rapporten. Själva handlingen – att skriva ner och 

sätta sitt namn på en rapport – innebär även att man som individ ställer 

sig bakom en viss specifik artikulering av det skeende som orsakat till-

budet/olyckan, och därmed av arbetet i sig. Rapportering som inte ”för-

handlats” inom praktikgemenskapen innebär en direkt, individuell 

kommunikation mellan operatör och arbetsgivare och riskerar att bryta 

mot kollektivets normer för att uttrycka risker i arbetet.  

 

Rapportens form innebär även att kommunikationen mellan individ och 

arbetsgivare får kraft genom reifiering, den får ”materiell” form och 

därigenom en viss status inom organisationen genom sin koppling till 

lag och rätt. Man kan därför förmoda att oviljan att rapportera incidenter 

inte handlar om att man inte vill meddela sina kollegor om arbetets ris-

ker, utan att det är själva rapportformen som utgör problemet.  

 

Ytterligare ett skäl till att operatörer drar sig för att skriva tillbudsrap-

porter är svårigheter med språket, att man känner sig osäker på hur man 

ska stava, formulera sig, etc. Att författa text ingår inte som en självklar 

del i operatörernas arbetspraktiker. En karaktäristisk egenskap hos ope-

ratörernas kollektiva processpecifika kunskap är, som visats i kapitel 5, 

att inte alla aspekter av denna kunskap om arbetet och dess förutsätt-

ningar är artikulerade. Det finns inte alltid ett entydigt språk för att be-

skriva arbetsmomentens utförande eller för teknikens och utrustningens 

funktioner eller egenskaper. Delar av kunskapen är ”tyst”, baserad på 

förgivettaganden och gemensam förståelse.  Att många operatörer tar 

hjälp av skyddsombudet för att skriva rapporterna kan därför vara ett 

uttryck för operatörernas behov av hjälp att artikulera sin kunskap och 

uttrycka sig i skrift. De har fått viss utbildning för användning av det 

nya datoriserade systemet, där både fack och arbetsledning har verkat 

pådrivande för att avdramatisera skrivandet så att inte exempelvis stav-

ningssvårigheter ska vara ett hinder. Betoningen i utbildningen på att 

”det inte är skamligt att skriva fel” tyder dock på att problematiken är 

reell, och känd också av arbetsledningen.  
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Det fanns alltså ett rätt stort motstånd mot att över huvud taget skriva en 

rapport. I intervjuerna framkom även en motsättning kring vad som 

skulle rapporteras. De intervjuade berättade om skador och tillbud (dvs. 

fortfarande bara om den mindre del av arbetsohälsa som utgörs av 

olyckor) som intervjupersonerna inte betraktade som värda att rappor-

tera, men som utifrån föreskrifternas definitioner skulle kunna betraktas 

som arbetsskador, ibland med potentiellt långvariga hälsoeffekter. I 

synnerhet framstod sådant som inte inneburit allvarlig direkt skada på 

människa eller maskin som svårt att rapportera. Tillsammans med ovil-

jan att överhuvudtaget skriva rapporter antyder detta en kraftig under-

rapportering, särskilt av mindre allvarliga tillbud, av sådant som inte 

orsakat sjukfrånvaro eller allvarlig kroppsskada.
27

 Ett skyddsombud 

beskriver rapporteringen vid tillbud som inte utvecklats till olycka: 

 

(IP) - Ja, det säger jag, det beror på hur pass bagatellartat man anser 

att det är. Tycker man att det här, det var en riktigt skitgrej då, då tar 

man inte å skriver en rapport på det. [...]Som skyddsombud då så bru-

kar jag säga, ja men vi skriver ett tillbud, - ’Äh! Inte för den jädra skit-

saken’, säger dom. Jo, men skriv ett tillbud på det där… Så att det är ju 

upp till dom om dom vill göra det eller inte sen i slutändan… […] För 

är det någonting som då någon annan, man vet [att] flera andra kom-

mer att göra precis samma sak va, då kan man ju skriva ett tillbud för 

att det ska bli en större försiktighet på det arbetsmomentet. 

[…] 

(IP) - I och med att dom inte behöver åka hem så tycker dom inte att det 

är nödvändigt å skriva, det är bara larv. 

(JS) - Just det. Men du tycker att det är viktigt för att man ska kunna åt-

gärda, eller inte upprepa… 

(IP) - Ja, framförallt ifall jag tycker, det tycker jag är det viktigaste 

egentligen, först och främst - sen kommer det som tvåa att inte andra 

                                                 
27

 En allmänt spridd teknik för att göra en bedömning av vilken typ av rapport som ska 

skrivas är att bedöma huruvida det inträffade är att betrakta som ”aj!” (arbetso-

lycka) eller ”oj!” (tillbud). Se exempelvis  

 http://www.prevent.se/sv/maskinkorkortet/arbetsmiljoarbete/vid-en-olycka/ 

 http://www.av.se/teman/hushall/_risker/tillbudsrapportering/ 
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ska göra samma sak - det är att om dom har gjort illa sig på ett sätt som 

eventuellt kan ge framtida men, den biten tycker jag är det viktigaste att 

titta på. (Skyddsombud) 

 

Skyddsombudet beskriver hur han använder två typer av argument för 

att visa operatörerna att rapportering även av det till synes bagatellar-

tade är värdefull för dem: de har ett egenintresse av att rapportera. Den 

enskilde operatören måste få tillbudet dokumenterat, vilket är nödvän-

digt ur försäkringssammanhang om hälsoproblem och komplikationer 

skulle tillstöta efter en tid; likaså kan en rapport generera andra aktivite-

ter, som en läkarundersökning om det finns behov av det. Det andra 

argumentet är att rapporterna kan uppmärksamma andra på riskfyllda 

områden eller arbetsuppgifter, liksom arbetsgivaren på att denne måste 

vidta åtgärder. Citatet ovan indikerar hur skyddsombudet försöker föra 

in rapportering som en självklar del av operatörernas arbetspraktiker. 

Därmed ställer sig skyddsombudet i en position delvis utanför praktik-

gemenskapen, i en roll som förhandlare mellan arbetarkollektivet och 

arbetsgivarens organisering av arbetsmiljöarbetet. Det kan innebära ett 

risktagande för skyddsombuden, vilket beskrivs närmare i nästa kapitel.  

 

Rapporteringssystemet, så som det var implementerat på pappersbruket, 

hade således ingen central plats inom operatörernas praktikgemenskap-

er. Det krävde en språklig praktik för att definiera och formulera pro-

blemen, som inte var självklar bland operatörerna samt innebar en indi-

viduell kommunikation med arbetsgivaren, vilket stred mot arbetarkol-

lektivets normer och praktiker. Detta medförde sammantaget ett under-

utnyttjande av rapporteringssystemet, som både arbetsgivaren och 

skyddsombuden arbetade för att motverka. Praktiken för rapportering 

var dock till sin struktur formad som en individuell, direkt kommunikat-

ion mellan anställd och arbetsgivare. Därmed riskerade den att stå i 

motsättning till praktikgemenskapernas kollektiva praktiker och me-

ningsskapande kring arbetsmiljön. Det bidrog till att enskilda anställda 

avstod från att rapportera sådant, som inte låg i linje med praktikgemen-

skapens intressen eller som gick emot praktikgemenskapens definitioner 

av ett kompetent agerande. Dessutom innebar rapporteringssystemet en 

direkt relation mellan operatören och arbetsgivaren, vilket kunde upp-

fattas stå i motsättning till arbetarkollektivets intressen.  
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Sammanfattningsvis visar analysen, att det inte räcker med ett väl im-

plementerat system och ambitioner hos ledningen för att system av detta 

slag ska fylla sin tänkta funktion som kunskapskanal i arbetsmiljöarbe-

tet. Denna slutsats leder också analysen vidare mot vilken betydelse 

relationer och maktförhållanden mellan praktikgemenskaperna har för 

möjligheterna att etablera en gemensam kunskapsprocess kring arbets-

miljön. 

 

Maktrelationer i arbetsmiljödeltagandet 

Maktrelationen mellan arbetsgivare och arbetstagare är självklart en 

given konsekvens av företags konstruktion och organisering liksom av 

olika former av lagstadgade rättigheter och fördelning av ansvar, både 

vad gäller produktion och arbetsmiljöarbete. Men hur dessa maktrelat-

ioner tar sig uttryck och konkretiseras kan variera mycket mellan olika 

arbetsplatser och styrs i hög utsträckning av hur verksamhetsstyrningen 

är formad, vilken filosofi som ligger bakom och vilka modeller som 

ligger till grund.  

 

För anställda operatörer på pappersbruket har relationen till arbetsled-

ningen sett tämligen likartad ut under flera decennier, även om tilltalet, 

respekten, underordningen och mycket av de manifesterade socioeko-

nomiska och kulturella strukturerna ser annorlunda ut idag än de gjort 

tidigare. Organisationsmässigt och i fördelningen av arbetsuppgifter 

förelåg vid tiden för studien en traditionell och tydlig delning mellan 

operatörer och tjänstemän.  

 

Arbetsmiljödeltagandet har ovan beskrivits som en gränspraktik, alltså 

som en praktik där operatörer och arbetsledning ska mötas i en gemen-

sam kunskapsprocess. Samtidigt bidrar dessa möten till att forma prak-

tikgemenskaperna, deras uppfattningar om handlingsutrymme, infly-

tande och möjligheter liksom om relationen till den andra praktikge-

menskapen. Arbetsmiljödeltagandet bidrar med andra ord till att forma 

operatörernas förståelse av sina möjligheter att påverka sin arbetssituat-

ion genom inflytande över arbetsgivarens verksamhetsstyrande prakti-

ker. Som vi har sett utnyttjas inte de skilda former för deltagande som 

finns på pappersbruket i den utsträckning som vore möjligt. De orsaker 

som diskuterats ovan till denna situation är skillnaderna i operatörernas 
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praktiker för arbetet och de praktiker som arbetsmiljödeltagandet förut-

sätter, samt svårigheterna att agera individuellt i en situation av kollek-

tivt förankrad kunskap och sociala förpliktelser.  

 

Men att det finns skillnader mellan praktikgemenskaper förklarar inte 

varför det är svårt att träda över dess gränser. I det följande ska relation-

er och maktförhållanden mellan arbetarkollektiv och arbetsledning ana-

lyseras utifrån deras betydelser för arbetsmiljöarbetets gränspraktik. 

Analysen ska visa hur gränser mellan operatörernas och arbetsgivarens 

praktikgemenskaper upprätthålls och hur vissa kunskaper, erfarenheter 

och betydelser av arbetsmiljön därför marginaliseras i arbetsmiljödelta-

gandets kunskapsprocess. 

 

Att inte bli betrodd 

När det gäller arbetsmiljödeltagandets gränspraktik finns ingen självklar 

ömsesidighet mellan operatörer och arbetsgivare, något som Wenger 

menar krävs för en fungerande praktikgemenskap. Som vi sett ovan, 

finns heller inte (alltid) något delat språk eller någon gemensam förstå-

else av arbetet, vilket kan påverka möjligheterna för operatörerna att 

vinna gehör för sina synpunkter och önskemål hos arbetsgivaren. Av-

saknaden av ett gemensamt sätt att förstå och tala om arbetet mellan 

arbetsgivaren och operatörerna – det som Wenger benämner ”shared 

meaning” – kan göra det svårt att diskutera sakfrågor. Skillnader i språk 

och meningsskapande kan ge upphov till konflikter, som också formar 

relationen mellan praktikgemenskaperna. En operatör uttrycker det så 

här: 

 

(IP) - Ja, det har varit en vrånghet från ledningens sida, om man säger 

så, cheferna och sådant där. Det har varit svårt att få gehör för saker 

och ting, man har påpekat... Det var speciellt vanligt tidigare, man har 

påpekat fel och brister. Men liksom, de har menat på, att ’det är inte alls 

några fel och brister!’. Det är mycket sådant där. De har, som operatör 

här då, så har man varit, man har inte varit betrodd helt enkelt. (Opera-

tör) 

 

När en anställd konfronteras med att ledningen anser att ”det inte alls är 

några fel och brister”, innebär det en marginalisering av den anställdes 
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erfarenheter och upplevelser och ett underkännande av operatörens 

kompetens att hitta fel och brister som denne anser bör åtgärdas. Det är 

ett ifrågasättande av huruvida operatören kan göra riktiga bedömningar 

av arbetet och av arbetsmiljöns olycksrisker. Beskrivningen av ledning-

ens vrånghet visar också att det inte handlar om meningsskiljaktigheter i 

enskilda sakfrågor utan om en motsättning mellan praktikgemenskaper. 

I citatet markeras ändå att en förändring skett i bemötandet jämfört med 

hur det var ”tidigare”, vilket antyder att möjligheterna ökat till att föra 

en dialog. Trots det lever bilden av ”vrånghet” och svårigheter att få 

gehör hos cheferna kvar.  

 

Flera av de intervjuade operatörerna uppger att det är vanligt förekom-

mande att arbetsgivaren inte ger några som helst motargument till de 

åsikter som framförs av dem eller ens lyssnar till de frågor som väcks av 

operatörerna. En operatör beskriver problemet så här: 

 

(JS) - Men om man tänker sig ur din synvinkel så att säga, [är det nå-

got] som du skulle vilja ha förbättrat? 

(IP) - Ja, det är väl kanske att man blir tagen på allvar när man säger 

någonting, när man tycker att någonting är fel, att de lyssnar mer då än 

vad de gör. För att oftast är det ju då, äsch liksom. (Operatör) 

 

Att operatörerna upplever att inte bli tagna på allvar eller ens lyssnade 

till, då de framför åsikter och erfarenheter av olycksrisker och andra 

arbetsmiljöproblem, innebär samtidigt ett underkännande av den kom-

petens och de erfarenheter som ligger till grund för deras bedömning.  

 

Wenger (1998) använder termen ”negotiability” för att beskriva för-

handlingsförmåga/styrka och uppfattat förhandlingsutrymme hos en 

praktikgemenskap. Begreppet beskriver inte formella rättigheter att på-

verka utan möjligheterna att definiera och skapa mening inom eller mel-

lan praktikgemenskaper och därmed styra praktikerna i en viss riktning. 

Agerandet, eller bristen på agerande, från arbetsledningens sida signale-

rar operatörernas svaga ställning (och bristande ”negotiability”) i denna 

gränspraktik. Det understryker att de anställdas kompetens och me-

ningsskapande inte har tyngd nog att påverka praktiken för arbetsmiljö-

arbetet.  
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Det upplevda motståndet från arbetsledningens sida i den gränspraktik 

där operatörerna uttryckt sina åsikter om arbetsmiljön kan därför, föru-

tom irritation i det enskilda fallet, i förlängningen forma operatörernas 

praktik för deltagande. Det skapar förväntningar på motstånd som är så 

starka att man hellre väljer att hålla inne med sina synpunkter. I en prak-

tik som operatörerna inte har någon större möjlighet att påverka finns 

inga förutsättningar för en gemenskap eller egentlig delaktighet. Med 

Wengers term kan detta förstås som en markering av ”icke-deltagande” 

(non-participation) för operatörerna inom arbetsmiljöarbetets praktiker, 

där operatörerna har små möjligheter att påverka utfallet, även i ärenden 

som upplevs som viktiga av dem.  

 

Bemötandet visar med andra ord att arbetsmiljöarbetet inte utgör en 

gemensam, ömsesidig arena för meningsskapande, tillhörighet, dialog 

och påverkan. Med Lysgaards termer manifesterar denna typ av margi-

naliserande bemötande gränserna och maktrelationerna mellan ett arbe-

tarkollektiv och ett tekniskt/ekonomiskt system, där operatörerna inte 

har något inflytande över styrningen av det senare, annat än det som kan 

kontrolleras genom arbetets utförande. Framtida arbetsmiljödeltagande 

betingas därigenom av hur relationerna mellan operatörer och arbetsled-

ning formas, i nutid och historiskt. Det blir en del av den erfarenhetsba-

serade kunskapsbank som praktikgemenskaperna bygger upp och som 

ligger till grund för operatörernas praktik för ageranden i arbetsmil-

jöfrågor.  

 

Skillnad på folk och folk 

Att många operatörer uppfattar ledningen som ”vrång” och att det är 

svårt att påverka utfallet i arbetsmiljöarbetet innebär emellertid inte att 

det aldrig händer att operatörerna får sin vilja igenom. Som vi sett tidi-

gare i detta kapitel finns ett flertal tillfällen där operatörerna bidragit 

med kunniga bedömningar, iakttagelser och önskemål om åtgärder. Men 

när inte krav som ställs bemöts med motargument som operatörerna 

uppfattar som rimliga kan den till synes godtyckliga blandningen av 

beviljanden och avslag framstå som om endast vissa personer – kanske 

de som har ”talets gåva” och kan prata för sig – får gehör för sina krav.  

 

Det direkta arbetsmiljödeltagandet kan på detta sätt leda till en differen-

tiering mellan operatörerna, beroende på individers olika genomslag för 
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sina arbetsmiljökrav. En operatör beskriver hur frustrationen vid avslag 

också kan skapa osämja inom arbetslaget: 

 

(IP) - En del kan ju påverka vissa, och andra kan inte. En del lyssnar de 

inte alls på, de här cheferna. 

(JS) - Är det skillnad i status mellan er. 

(IP) - Ja, det kan ju vara attityden hos arbetaren, om man säger så, och 

status också för den delen. En del är ju mera, pratar mer öppet, säger 

mer vad de tycker och tänker och så där. Många gånger så har de ju fått 

gehör också. Inte alltid, jag vet de som har varit väldigt förbannade ef-

ter samtal. 

(JS) - Ja… Har det varit någon som har fått någon, repressalier eller 

vad man ska säga? 

(IP) - Nej, nej, inte så. Men i och med att man inte får gehör för det man 

kan peka på, man blir ju frustrerad, helt klart. (Operatör) 

 

Att inte ”få gehör” hos arbetsledningen kan, tillsammans med det fak-

tum att vissa andra personer har lättare att göra sig hörda, ge upphov till 

känslor av prestigeförlust och frustration. Att arbetsledningen lyssnar på 

vissa individer hotar kollektivets likhetsbetingelser, där ingen enskild 

person ska ha högre status eller stå närmare arbetsledningen än någon 

annan (Lysgaard 2001:210ff). Att enskilda operatörer uppfattas ha sär-

skilda relationer till arbetsledningen kan leda till en splittring av arbe-

tarkollektivet. Den åtskillnad mellan operatörer som, medvetet eller 

omedvetet, görs av cheferna utmanar arbetarkollektivets ”vi”; den förut-

sätter individuella, istället för kollektiva, relationer mellan anställda och 

arbetsledning. 

 

Genom att göra åtskillnad mellan anställda formar således arbetsgivaren 

de former för deltagande som diskuterats ovan till att bli i grunden indi-

viduella vägar för direkt deltagande. Framförandet av egna, personliga 

åsikter – som inte är förankrade bland kollegorna – kan därför innebära 

att individens status och position som en del av arbetarkollektivet riske-

ras. Den åtskillnad och hierarkisering, som det innebär att vissa ur ett 

arbetslag får gehör och möjlighet att föra dialog med arbetsledningen, 
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men inte andra, kan ge upphov till sprickor och motsättningar inom 

skiftlagen, något som blir extra tydligt för skyddsombuden (se vidare 

kapitel 8). Att inte bli betrodd har, som jag visat ovan, en negativ effekt 

på relationen mellan praktikgemenskap och arbetsgivare. Men omvänt 

riskerar att faktiskt ”få gehör” ha en negativ effekt för den enskilde an-

ställde när det gäller positionen inom praktikgemenskapen. 

 

Skyddsfrågans styrka 

Operatörernas svaga förhandlingskraft i de gränspraktiker, som arbets-

miljödeltagandet utgör, kan alltså hindra operatörerna från att uttrycka 

önskemål och komma med förslag på åtgärder för att förbättra arbets-

miljön. En möjlighet som operatörerna har att sätta mer kraft bakom 

sina ord är att ”förtingliga” sina åsikter genom att utnyttja de formali-

serade rapporteringssystemen för skyddsfrågor. Som vi sett ovan finns 

där särskilda hinder i vägen för operatörerna, men samtidigt ger syste-

men frågorna en formell status i organisationens arbetsmiljöarbete och 

kan inte ignoreras utan motargument.  

 

Formaliseringens koppling till skydd och säkerhet bidrar till att minska 

risken för att rapporteringen bara uppfattas som ”gnäll” eller personliga, 

individuella problem. Ärendet måste hanteras av organisationen, oavsett 

vad enskilda representanter för arbetsledningen anser om dess giltighet. 

Ett skyddsombud beskriver denna strategi så här: 

 

(IP) - Det är inte lätt å få gehör… Du får framföra sakerna, du kan få 

väldigt mycket… Du får det här, responsen ifrån ledningen alltså, att det 

är larvigt. Men när det har kommit upp som skydds… på, som ett 

skyddsämne, eller en skyddsfråga, så kan dom inte sopa det under mat-

tan. Om du bara tar det personligt, mellan fyra ögon med nån, tjänste-

man, så kan du ju få höra hur fånigt det är, å sen så skiter dom i det… 

Men har du det på pränt å att det kommer upp i nåt utav dom här 

skyddsmötena som vi sitter på då kan dom ju vara lite spydiga i kom-

mentarerna, men dom kan inte sopa det under mattan […] 

(JS) - Men vilka tjänstemän är det då? Är det… 

(IP) - Det, det är på alla nivåer. Så att det, det är lite samma jar-, den 

här jargongen som vi prata om med skiftlaget också, att nån som kan 

vara lite spydigare mot dom andra. Så det, det fungerar på samma sätt 
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hela vägen upp, i alla leden. Det har jag, den erfarenheten jag har fått 

här på, på bruket. 

(JS) - Just det… 

(IP) - Å då, då måste du ju vara lite stark själv, på så sätt att, du inte tar 

åt dig. Det måste du lära dig. (Skyddsombud) 

 

En jargong från arbetsledningens sida, där vissa ställningstaganden för-

löjligas eller inte alls beaktas, sätter ramen för framtida samtal och vilka 

ämnen som ska kunna ges legitimitet.  Men ett ärende som fått status 

som ”skyddsfråga” går inte lika enkelt för arbetsledningen att mota bort 

genom förlöjligande eller ”sopas under mattan”. En formellt rapporterad 

skyddsfråga har bättre förutsättningar att tas på allvar än ”åsikter”.  

 

Med Wengers term kan etableringen av en fråga som ett skyddsämne 

utgöra en reifikation av betydelser kring arbetsmiljö. Operatörernas 

uppfattningar och åsikter ”förtingligas” genom att bli del av det formali-

serade arbetsmiljöarbetet. Konkret kan detta innebära flera olika saker, 

exempelvis att man skriver en intern avvikelserapport, gör en notering i 

en skyddsjournal eller i ett skyddsrondsprotokoll eller gör en arbetsska-

deanmälan efter en olycka. Dessa utgör olika varianter av reifikation 

som har formell status och räckvidd inom och utanför organisationen. 

Reifikationer med stark koppling till lagar, förordningar och myndig-

heter ger kraft och bärighet åt operatörernas meningsskapande och är 

svårare att kullkasta genom exempelvis sådana relationella maktmani-

festationer som förlöjligande och osynliggörande. Det har denna kraft, 

genom att reifikationen har giltighet även utanför det enskilda företaget, 

som för eventuella arbetsmiljöinspektörer eller i försäkringssamman-

hang. Om exempelvis en olycka inträffar, så kan arbetsgivaren anklagas 

för att ha försummat sina skyldigheter om inte identifierade och påta-

lade (reifierade, dokumenterade) risker åtgärdats. 

 

Även här har alltså olycksrisker en fördel jämfört med andra arbetsmil-

jöaspekter, eftersom de ofta har orsakssamband och ansvarsförhållanden 

som är tydliga, både för operatörerna och för eventuella inspektörer. Av 

detta följer att inte alla typer av arbetsmiljöproblem uppfattas som lika 

enkla att reifiera, eftersom de inte kan hänföras till direkta olycksrisker 
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eller tydliga orsak-verkan-samband, något som kommer att tas upp 

längre fram i detta kapitel. 

 

Säkerhet – till vilket pris? 

Men även det starka argumentet ”skydd mot olycka” har begränsningar 

som verktyg för de anställda när det gäller att påverka arbetsmiljöarbe-

tet. 

 

Arbetsmiljödeltagandet betingas av den potentiella konflikten mellan å 

ena sidan viljan, från både anställda och arbetsgivare, att arbetet ska 

vara säkert samt – om än mindre uppmärksammat – fritt från hälsorisker 

och, å andra sidan, kravet på produktion till rimliga kostnader. Att med 

hjälp av nybyggnation och ny teknik skapa säkrare arbeten är ofta väl-

digt kostsamt, vilket både ledning och operatörer är medvetna om. Pre-

cis var gränsen går för när en arbetsmiljöåtgärd blir orimligt dyr är inte 

alltid tydligt, utan måste bedömas utifrån flera faktorer. Värdet av en 

enskild investering måste ställas mot andra, alternativa, tänkbara inve-

steringar, relateras till om problemet är enkelt att lösa på annat sätt, till 

hur omfattande riskerna är, etc. Besluten kan därför vara svåra att fatta 

och kräver att man har tillgång till kunskap från flera områden, såväl om 

produktionsplanering, teknik, ekonomi som arbetsmiljö. Många opera-

törer uppger därför att arbetsgivaren visserligen lyssnar på krav som rör 

säkerhet i arbetet, men att det är svårare att få gehör när större kostnader 

är inblandade. 

 

(JS) - Hur är det med gehör och så där, alltså får ni respons om ni stäl-

ler krav. 

(IP1) - Det är det väl sämre med. Det är olika. 

(IP2) - Det beror ju på vad det gäller. 

(IP2) - Ja, ibland är det... Hur mycket pengar det behövs. 

(IP1) - Ja, allt som är dyrt eller mycket pengar, då är det ju svårare 

alltså. Men är det mindre dyrt, då är det lättare. Det är tyvärr det som 

styr det hela. (Gruppintervju – Underhåll) 
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Operatörerna ger här uttryck för en upplevelse av att ekonomiska argu-

ment generellt har större tyngd än argument om säkerhet i arbetet; det är 

de ekonomiska argumenten som ”styr det hela”, oavsett hur berättigade 

krav som operatörerna reser. Deras erfarenheter av att ha fått avslag på 

säkerhetskrav på grund av för höga kostnader har stor betydelse för hur 

deltagandepraktiker formas och därmed för hur, när och i vilken omfatt-

ning de anser sig ha möjlighet att påverka säkerheten i arbetsmiljön. 

Även fördröjningar och förhalningar av beslut om vad operatörerna an-

ser vara akuta åtgärder när det gäller säkerhet bidrar till att påminna 

dem om gränserna för deras inflytande: 

 

(IP) - Om det, om det gäller… säkerhet, om man säger, då är det ju en, 

då kan man ju få gehör. Om än jävligt långsamt! För ingenting går fort. 

Även om det kan vara saker som bör åtgärdas omedelbart så tar det en 

jävla tid. 

(JS) - Jaha, varför tar det... 

(IP) - Ja, så är, funkar det bara. Jag vet inte varför, vi ska, det är så bö-

kigt, vi måste ha loss pengar å det ska liksom… (Operatör) 

 

Även om säkerhet är ett prioriterat område som operatörerna uppfattar 

är enklare att få gehör för än andra arbetsmiljöområden, visar avslag och 

fördröjningar av åtgärder med hänvisning till ekonomi att dessa beslut 

ligger bortom deras möjligheter att påverka. Det markerar arbetsgiva-

rens tolkningsföreträde vid bedömning av vilka insatser som behövs för 

arbetsmiljön. 

 

I de båda citaten ovan antyder tonen och formuleringarna också att ope-

ratörerna uppfattar denna ordning som ett orättmätigt underkännande av 

deras kvalificerade bedömningar av viktiga olycksrisker i arbetsmiljön. 

Den innebär en marginalisering av de erfarenheter och den handlings-

kraft som legat till grund för det direkta deltagandet. Gränserna blir då 

oklara för vad som definierar ett arbetsmiljöproblem, som ska hanteras 

genom arbetsmiljöarbete, och vad som är den typ av vardagliga risker, 

som operatörerna får ta ansvar för att själva hantera genom adekvata 

arbetspraktiker. I förlängningen bidrar detta, vill jag hävda, till att skapa 

den ”hemmablindhet” som beskrevs i föregående kapitel, där uppenbara 
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problem i den egna arbetsmiljön inte uppmärksammas genom delta-

gande. 

 

De stora förändringarna och förbättringarna i säkerhet och arbetsmiljö 

inom pappersindustrin sker oftast vid nybyggnation eller mer omfat-

tande ombyggnad av befintlig utrustning. Men, som nämnts i kapitel 5, 

finns mycket gammal teknik kvar; det är inte ovanligt att de pappersma-

skiner som är i drift idag är tillverkade för flera decennier sedan, i vissa 

fall redan på 50- eller 60-talet. De är därmed inte anpassade efter dagens 

standarder för arbetsmiljö och säkerhet. I vilken utsträckning som gam-

mal teknik går att påverka genom arbetsmiljödeltagande eller om åtgär-

der kan tänkas kräva stora investeringar är inte alltid känt av operatörer-

na: 

 

(IP) - Och naturligtvis så är ju den här biten inbyggd i det, när det gäl-

ler säkerhet och nytänkande, modern teknik och allt det här, så är det ju. 

Och det är det jag menar, att det kanske kostar att göra en gammal park 

så att säga till en ny teknik. Det finns [...] kanske inte delar till att sätta 

upp på plats, utan man måste specialtillverka och sådana här saker. 

[...](Fack) 

 

Operatörerna har vant sig vid att hantera teknik som är långt ifrån opti-

mal i arbetsmiljöhänseende. Men de vet att den gamla tekniken är både 

svår och kostsam att åtgärda och det framstår ofta som orimligt för dem 

att ställa samma krav på gammal teknik vad gäller arbetsmiljö som man 

kan göra på nyare konstruktioner, med ty åtföljande högre risktagande 

och sämre arbetsmiljö. Förståelse från operatörernas sida för svårighet-

en att hitta ekonomiskt försvarbara lösningar på tekniskt komplicerade 

eller alltför omfattande problem – ibland relaterat till att tekniken är 

gammal – bidrar därför till en acceptans för att risker förekommer i ar-

betet. 

 

Med en stor andel tung och ålderstigen teknik innebär ombyggnationer 

och förbättringar ofta en stor ekonomisk belastning för företaget. I de 

fall där arbetsgivaren gör bedömningen att det inte går att genomföra de 

åtgärder som operatörerna önskat kan ledningens bemötande av de åsik-

ter som framförts vara särskilt viktig för hur relationen mellan parterna 

utvecklas. En avdelningschef ger uttryck för detta genom att beskriva 
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vikten av att arbetsledningen visar intresse för de förslag som kommer 

från de anställda för att bevara deras engagemang i arbetsmiljöfrågor: 

 

(IP) - Ja, jo, men då får vi ju, då får man ju då göra och det ska man 

lyssna på och inte bara avfärda, som att säga ’ja, det där blir för dyrt’. 

Nä, för att det är det dummaste! För då dödar man ju allt initiativ! Utan 

det man måste göra – det kan vara för dyrt i slutändan, men man måste 

testa frågan först! (Avdelningschef) 

 

Avdelningschefen ger i sin argumentation en öppning för att arbetsmil-

jöarbetet ska vara en gemensam kunskapsprocess, där ett avslag blir en 

följd av en gemensam diskussion och där operatörernas förslag och syn-

punkter tas till vara. Att avdelningschefen argumenterar (kraftfullt!) för 

detta tyder på att så inte alltid varit fallet och att arbetsgivaren använder 

strikt ekonomiska argument för att avfärda operatörerna, utan djupare 

analys eller försök att förstå sammanhanget. Genom att använda sådana 

ekonomiska argument, som ligger bortom operatörernas möjlighet till 

inflytande, sätter arbetsledningen upp gränser för arbetsmiljöarbetets 

kunskapsprocess och stänger operatörerna ute – man ”dödar allt ini-

tiativ”. Här är det alltså frågan om huruvida anställdas deltagande inne-

bär en faktisk påverkan på praktiken (att de har ”negotiability” inom 

gränspraktiken) eller om deltagandet endast utgör en manipulativ prak-

tik. Arbetsledningen kanske lyssnar på de anställda men något lärande 

äger inte rum; man förmår i praktiken inte beakta operatörernas kun-

skap.  

 

Även om arbetsgivaren ensam är ansvarig för arbetsmiljön och därmed 

också har rätten att fatta beslut i dessa frågor, finns sätt att manifestera 

anställdas delaktighet och inflytande inom arbetsmiljöarbetets gräns-

praktik. Ett huvudskyddsombud beskriver hur reifikation och återkopp-

ling kan bidra till att synliggöra anställdas inflytande: 

 

(IP) - Men en del av de åtgärderna som man vill ha, det är ganska 

mycket kronor och ören på dem, och då måste ju de in, och så måste ju 

de ställas i relation till annat, för det finns inte hur mycket pengar som 

helst. Och då tror jag nog att man tycker att det inte händer någonting, 

och så blir man då lite vresig och gnällig för det. Men det där tror jag, 

att det där skulle man kunna komma bort, om chefen liksom.., ja, via 
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kommunikation. Att – ‘Tyvärr Kalle, idag beslutar de att ta ett annat in-

vesteringsärende, det ansågs som viktigt, därför att...’, och så där. Men 

ditt ärende ligger kvar liksom i rullarna då. Det är där handlingsplaner 

ska framföras. Så att man ser att, det jag har tagit upp, att det fortfa-

rande är levande. Vi är lite dåliga på liksom att reflektera tillbaka det 

som sägs och skrivs. (Huvudskyddsombud) 

 

Att erbjuda operatörerna insyn i planering och handlingsplaner kan, 

enligt huvudskyddsombudet, medföra ökad förståelse för att åtgärder 

dröjer eftersom framförda krav då kan spåras i planeringshandlingar och 

inte ”försvinner” i en byråkratisk process. Detta innebär en möjlighet 

för anställda att ”reifiera” sina erfarenheter och uppfattningar i en för 

arbetsgivare och anställda gemensam process. Sådana åtgärder skulle 

signalera för de anställda att deras åsikter och erfarenheter har bety-

delse, att det finns ett utrymme för dem att påverka arbetsmiljöarbetet, 

även om det inte kan ske omedelbart. Ett avfärdande för stunden behö-

ver då inte innebära en marginalisering av de anställdas erfarenheter, 

kompetenser och förslag. 

 

Vad arbetsmiljö inte är 

En grundläggande faktor för hur arbetsmiljöarbetet bedrivs och vad det 

omfattar är – givetvis – hur arbetsmiljö definieras, vad som kallas för en 

arbetsmiljöfråga och därmed blir föremål för diskussion eller åtgärder 

genom arbetsmiljöarbete. Den definition av arbetsmiljö som finns i la-

gar och föreskrifter kan skilja sig från hur arbetsmiljö definieras inom 

operatörernas praktikgemenskaper. Detta avsnitt ska diskutera den bety-

delse som olika definitioner av vad som räknas som arbetsmiljö har 

både för arbetsmiljödeltagandet och för hur operatörerna resonerar om 

sin egen hälsa. Analysen ska visa hur meningsskapandet kring arbets-

miljö bidrar till att operatörerna inte utnyttjar de organisatoriska syste-

men för deltagande samt att vissa aspekter av arbetsmiljön därmed inte 

blir en del av den gemensamma kunskapsprocessen. Analysen ska dess-

utom visa att definitionerna av arbetsmiljö inom operatörernas praktik-

gemenskaper delvis är en konsekvens av hur arbetsmiljöarbetet har be-

drivits tidigare och av de gränser som då etablerats för de anställdas 

medverkan. 
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Arbetsmiljö – skydd eller blommor och gardiner? 

I lagens mening omfattar arbetsmiljöbegreppet och arbetsmiljöarbetet 

en mångfald aspekter, där grundprincipen är att allt (i arbetet) som på-

verkar anställdas hälsa negativt utgör arbetsmiljöproblem (se kapitel 1 

och 2). Hur arbete och arbetsmiljö uppfattas, förstås och avgränsas av 

anställda och arbetsledning på pappersbruket går inte att beskriva exakt 

eller entydigt eftersom detta varierar, även mellan individer på samma 

arbetsplats. I operatörernas berättelser framträder dock ett mönster i 

betydelserna som drar definitionen av arbetsmiljö mot endera av två 

diskursiva poler, där den ena har högre status och legitimitet än den 

andra.  

 

De betydelser av arbetsmiljö som drar mot den första, starkare och mer 

legitima polen är de aspekter som rör olycksrisker, skydd och säkerhet. 

Till den andra polen dras mindre legitima, akuta eller nödvändiga 

aspekter av arbetsmiljön, som trivsel, arbetsglädje och sådant som sna-

rare handlar om välbefinnande än om olycksrisker. Detta är i sig inte 

alls konstigt, eftersom risken att skadas i en olycka torde vara betydligt 

allvarligare än risken med att inte riktigt trivas på jobbet, i varje fall på 

kort sikt. Men etableringen av dessa två poler har också betydelse för 

hur en lång rad andra aspekter av arbetsmiljön uppfattas. Sådant som 

hamnar utanför kategorin säkerhet och skydd mot olyckor, såsom buller, 

stress, belastningsergonomi, belysning, psykosocial belastning, kemiska 

hälsorisker m.m., har inte självklar legitimitet som arbetsmiljöfrågor, 

trots att de orsakar den allra mesta arbetsrelaterade ohälsan också på 

pappersbruk.
28

 

 

Vid frågor om operatörernas möjligheter att påverka sin arbetsmiljö 

nämner få av de intervjuade spontant överhuvudtaget något annat än 

skydd och säkerhet – samt dess motpol, trivseln. 

(IP) – Om det, om det gäller… säkerhet, om man säger, då är det ju en, 

då kan man ju få gehör […] Men annars, om man säger, rent trivsel-

mässigt, för å… ha det trevligare (lätt skratt) liksom, så kan man nog 

inte påverka, om man inte gör det själv då, om man inte vill hänga upp 

                                                 
28

 Arbetsmiljöverket: Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:4 samt Arbetsmiljöstatistik 

Rapport 2011:1. 
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en gardin (skratt) eller, ja den typen av, [som inte] påverkar säkerhet el-

ler nånting, så då görs det nog ingenting alls (Operatör) 

 

Operatören gör i citatet en distinktion mellan praktiken för arbetsmiljö-

deltagande – där säkerhet är ett prioriterat område – och det som inte 

handlar om säkerhet och som istället hänförs till det mindre legitima 

begreppet ”trivsel” och att ”hänga upp en gardin”. Det som hamnar i 

kategorin ”trivsel” tycks inte ha tillräcklig status och legitimitet för att 

vara möjligt att som operatör – eller kollektiv – agera utifrån.
29

 Det 

handlar då mer att öka välbefinnandet än att motverka ohälsa i arbetet 

och hamnar därmed utanför syftet med arbetsmiljöarbetet. Citatet ex-

emplifierar hur det i samtalet om arbetsmiljö på pappersbruket finns 

tysta områden mellan de diskursiva polerna ”skydd” och ”trivsel” som 

därmed har svårt att infogas i en gemensam kunskapsprocess kring ar-

betsmiljö.  

 

Flera faktorer bidrar till att skapa den relativa tystnad som omger många 

viktiga aspekter av arbetsmiljön. En första faktor, som citatet ovan 

också pekar på, är hur arbetsgivaren bemöter operatörernas initiativ i 

arbetsmiljödeltagandets gemensamma gränspraktik. Genom att ensidigt 

prioritera säkerhet visar agerandet operatörerna att det endast är inom 

säkerhetsområdet som det är möjligt att få gehör. När arbetsledningen 

bemöter krav med förlöjliganden eller obefintlig återkoppling sker detta 

i vissa fall med argumentet att framförda krav bara rör anställdas be-

kvämlighet och trivsel – och därmed självklart inte ska prioriteras i ar-

betsmiljöarbetet. Mötet med arbetsgivaren formar därmed både prakti-

ken för arbetsmiljödeltagande och operatörernas förståelse för vad som 

                                                 
29

 Samtidigt ger flera intervjuade uttryck för stor uppskattning av så kallade ”trivselåt-

gärder”, såsom exempelvis ett nytt fräscht manöverrum med goda faciliteter för 

matlagning och umgänge. När trivseln är låg, som exempelvis i ett fall där dusch- 

och omklädningsutrymmen var kraftigt angripna av mögel och allmänt otrevliga, 

ger detta också upphov till stort missnöje. Just det senare exemplet tycktes dock 

inte ha drivits som arbetsmiljöfråga, kanske just på grund av att det inte fanns nå-

gon koppling till säkerhet. Att det rörde sig om kvinnornas omklädningsrum kan 

eventuellt också ha bidragit till frånvaron av åtgärd. Ett antal exempel gavs i inter-

vjuerna på missförhållanden, där bl.a. kvinnornas omklädningsutrymmen var klart 

bristfälliga samtidigt som männens motsvarande på samma avdelning var i mycket 

gott skick. 
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kännetecknar ett legitimt arbetsmiljöområde inom vilket de kan ställa 

rättmätiga krav, bli lyssnade till och (ibland) få gehör. 

 

En annan faktor, som bidrar till att vissa arbetsmiljöaspekter inte når 

arbetsmiljödeltagandet, är i vilken utsträckning de är möjliga att artiku-

lera inom praktikgemenskapernas meningssystem. Många olycksrisker 

har orsaker som är förhållandevis enkla för operatörerna att förstå, ef-

tersom de rör processens teknik och därmed också omfattas av praktik-

gemenskapernas processpecifika kompetens. Operatörerna har med 

andra ord goda förutsättningar att förstå – och hantera – den produkt-

ionsteknik som också skapar olycksrisker. Andra aspekter av arbetsmil-

jön kan däremot ha orsakssamband som inte är lika uppenbara för ope-

ratörerna eller är lika enkla att förklara inom praktikgemenskapens me-

ningssystem. Detta avspeglas i att få operatörer nämner andra arbetsmil-

jöproblem än olycksrisker under intervjuerna. De områden som ändå 

nämns är sådant som konsekvenser av skiftgången, buller och, i viss 

mån, utsatthet för kemikalier och luftföroreningar. Dessa alternativa 

områden framställs dock i de allra flesta fall som något som inte går att 

påverka; de är givna och ofrånkomliga villkor för arbetet. 

 

Därutöver krävs ofta särskild kompetens för att kunna avgöra, exempel-

vis, huruvida en viss bullernivå påverkar hälsan negativt, om expone-

ringen för vissa kemikalier är skadlig, eller vilka symptom och effekter 

som skiftgång eller hög stress kan ge. Sådan kunskap finns inte alltid 

tillgänglig i operatörernas omedelbara närhet, även om den kan finnas i 

organisationen: inom skyddsorganisationen, hos personalavdelningen 

eller företagshälsovården. Men den utgör inte ett centralt inslag i samtal 

och meningsskapande kring arbetsmiljö bland operatörerna eller i deras 

dialog med arbetsgivaren.
30

 Det är med andra ord svårt att prata om och 

ställa krav kring sådana arbetsmiljöfaktorer som uppfattas som otydliga 

eller ofrånkomliga eller vilkas orsaksförhållanden är okända för opera-

törerna.  

                                                 
30

 Bristande sakkunskap när det gäller arbetsmiljö bland cheferna är också en stor 

orsak till att arbetsmiljöarbetet – och deltagandet – begränsas till vissa områden. 

Sådan sakkunskap är dock lättillgänglig och enkel att skaffa när det gäller de flesta 

delar av arbetsmiljöområdet. Att det finns sådana brister i sakkunskap visar på att 

cheferna inte uppfyller sina lagstadgade åtaganden när det gäller arbetsmiljö.  
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De tysta arbetsmiljöproblemen 

Hur begreppet arbetsmiljö konstrueras i samtalen om arbetsmiljö på 

pappersbruket, inom praktikgemenskaperna och inom arbetsmiljöarbe-

tet, får konsekvenser för hur de anställda uppfattar sin hälsa. Förståelsen 

av relationen mellan arbete och hälsa är alltså en del av samma me-

ningssystem som utvecklas för arbete (kapitel 5), risk (kapitel 6) och 

arbetsmiljöarbete (detta kapitel). De värderingar, prioriteringar och 

marginaliseringar som görs inom arbetsmiljöarbetets gränspraktik skap-

ar en dikotomi mellan vad som anses vara legitima respektive inte legi-

tima arbetsmiljöfrågor. Detta styr vad som är möjligt att inom detta me-

ningssystem betrakta som ett reellt problem, som orsakats av arbetet och 

som ska föranleda åtgärder på arbetsplatsen, och vad som, å andra sidan, 

är ett hälsoproblem, som ska lösas på ett individuellt plan. Den ensidiga 

prioriteringen av skydd och säkerhet skapar alltså tysta områden, också 

när det gäller hur individen uppfattar vad som är rimliga – och orimliga 

– hälsoeffekter av arbetsmiljön. 

 

Ett exempel ur intervjuerna på svårigheterna att artikulera och driva 

arbetsmiljöfrågor som inte faller under kategorin säkerhet och skydd är 

följande citat. Det föregås av att intervjupersonen säger sig uppfatta 

arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på pappersbruket som bra och att 

personen i fråga inte själv någon gång haft skäl att driva något som ar-

betsmiljöfråga. Detta trots att intervjupersonen säger sig lida av besvär 

som framstår som relaterade till arbetet: 

 

(IP) - Då hade jag så jävla ont i nacken, å upp i hela huvet så där så att, 

det var nå fantastiskt vad ont det gjorde (skratt). Men då gick jag ju upp 

till sjukgymnasten här på företagshälsovården, så hon drog ju ut och 

fixa till det värsta sådär. Men, jag måste ju gå och underhålla det, å det 

gör inte hon. För att hon kan ju inte massera alla på bruket för att det är 

skönt. Nä, utan det va, jag går ju inte för att det är skönt bara, utan jag 

måste ju gå. 

(JS) - Vet du av andra som har liknande, svårigheter, ont i nån led eller 

nån axel eller nåt sånt där? 

(IP) - Ja… 

(JS) - Vad händer med dom då, är det samma…? 
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(IP) - Ja, det händer väl inget speciellt med dom (skratt). Som (intervju-

personen före) han går ju också till en, annan massör. Det är många det 

som har lite ont i nacken å ryggen å lite sådär va… 

(JS) - Men… har det att göra med liksom arbetsställningar och… 

(IP) - Ja, det är väl truckkörningen som det har å göra med misstänker 

jag starkt. 

(JS) - Ja… men då tycker man att, jag menar det borde komma, alltså, 

det borde komma en ergonom och titta på truckarna, kanske? 

(IP) - Jag tror att dom har gjort det, och dom har provsuttit och nånting 

sådär. Men det är ju, det är ju det, att vi kör ju inte på ett helt slätt un-

derlag precis.  Så att, det går nog inte att göra så mycket åt, tyvärr. Det 

är ju lite studsigt och så där va, så att… Det är smällar man får ta här i 

livet! (skratt) 

(JS) - Ja… precis… 

(IP) - Det ska märkas att man jobbar! (skratt) (Operatör) 

 

I citatet beskrivs hur dåliga ergonomiska förutsättningar inte bara orsa-

kar besvär för intervjupersonen utan också anges påverka andra an-

ställda på denna avdelning. Besvären beskrivs dock som att de inte fall-

ler inom ramen för vad som kan anses vara rimliga arbetsmiljöfrågor, då 

de inte tycks föranleda någon aktivitet i arbetsmiljöarbete eller i be-

kostad rehabilitering. Citatet kan förstås som ett samtidigt ifrågasättande 

och acceptans av denna ordning: intervjupersonen antyder att det är fel 

att besvären inte faller inom definitionen av arbetsmiljöproblem och 

hanteras därefter, men menar samtidigt att det inte är något som man 

kan göra något åt.  

 

I slutet av citatet uttrycker operatören – lätt skämtsamt, men ändå med 

ett visst allvar – en deterministisk inställning till de aktuella arbetsför-

hållandena. Dessa framställs som omöjliga att förbättra, åtminstone 

inom överskådlig tid. De praktiska och tekniska förutsättningarna för 

arbetet, att köra truck på dåligt underlag, uppfattas som något för stort 

för att kunna påverka. Operatören kan heller inte se några enkla lös-

ningar och tänkbara åtgärder framstår som orimligt kostsamma och 

därmed bortom horisonten för inflytande via arbetsmiljödeltagande. De 
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skador som uppstår på grund av denna opåverkbara arbetsmiljö fram-

ställs som en del av arbetet, en given ”kostnad” som man som operatör 

får räkna med. Även om de skratt som avslutar meningarna om ”smällar 

man får ta” och ”märkas att man jobbar” markerar ett visst avståndsta-

gande och ironi så visar de också på svårigheterna att agera och ställa 

krav utifrån denna typ av besvär och upplevelser. Inom praktikgemen-

skapen är det alltså inte möjligt att artikulera dessa erfarenheter som 

risker, som något som kräver åtgärder och förändringar. Dessa arbets-

förhållanden definieras inte som relevanta att förmedla genom arbets-

miljödeltagande, inom det meningssystem som praktikgemenskapen 

utvecklat genom sina erfarenheter från arbetet och från tidigare delta-

gande i arbetsmiljöarbetets gränspraktik.  

 

En bidragande orsak till att vissa arbetsmiljöområden blir tysta inom 

meningssystemet är hur upplevda problem relaterar till kända lösningar. 

Både operatörer och arbetsledning har större erfarenhet och kunskap 

kring tekniska, handgripliga, konkreta lösningar av det slag som också 

tillämpas i produktionen. Dessa är därmed enklare att förstå och att 

kommunicera mellan operatörerna och till arbetsledningen än åtgärder 

som har andra grunder. I citatet ovan exemplifieras detta genom att inga 

andra åtgärder eller lösningar diskuteras för de upplevda problemen 

med arbetsskador från truckkörning än de rent tekniska. En alternativ 

lösning för att få bättre arbetsmiljö skulle ha kunnat vara organisatoriska 

förändringar, som rotation mellan olika arbetsuppgifter och därmed be-

gränsad tid i truckarna, eller annan avlastande arbetsdelning.
31

 Men un-

der intervjuerna nämndes ytterst sällan några sådana förslag.  Denna 

tystnad i intervjuerna kring andra arbetsmiljöfaktorer och lösningar än 

de som är relaterade till teknik och säkerhet indikerar alltså den begrän-

sade betydelse, som både operatörer och arbetsledningen på pappers-

bruket lägger i företeelsen arbetsmiljö, jämfört med den vida definition 

av arbetsmiljö som lagen omfattar. 

 

Exkluderingen av vissa typer av åtgärder och den ”snäva” fokuseringen 

på olycksrisker och tekniska lösningar uppmärksammas också av hu-

                                                 
31

 Enligt uppgift infördes just rotationslösningar på denna avdelning på prov en tid 

efter denna studies genomförande. Liknande infördes också på andra avdelningar, 

dock under starka protester från de anställda. 
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vudskyddsombudet, som menar att detta återspeglas i hur arbetsmiljöar-

betet drivs: 

 

(IP) - Och när det är tekniska grejor, så skriver man arbetsorder på 

dem, och sedan åker det in i vårt arbetsordersystem. Och är det inte rent 

akuta grejor, då ligger de kvar där ett tag. Men sedan finns det ju också 

åtgärder som att informera personal om saker och ting, sätta upp någon 

skylt, ta fram bättre instruktioner, det tror jag många är jäkligt ovana 

att hantera. För åtgärd för många, det är liksom att göra något tekniskt 

handgripligt. Man har liksom inte tänkt på de där bitarna, att, det kan 

faktiskt räcka att ha en instruktion eller vad som helst. (Huvudskydds-

ombud) 

 

Citatet beskriver hur åtgärder i första hand associeras till ”något tekniskt 

handgripligt”, något man enkelt kan hantera och känner till lösningar 

för. Huvudskyddsombudet som intervjuats hade en central roll i företa-

gets arbetsmiljöarbete och god inblick i dess praktiker. Hans beskriv-

ning visar på att den tendens, som diskuterats ovan, till att anställda har 

lättare att framföra krav och önskemål på förbättringar av arbetsmiljön 

när de har en teknisk lösning för handen – eller åtminstone förslag på 

hur de tänker sig att en sådan ser ut – också gäller för hur arbetsledning-

en agerar när det gäller problem och åtgärder.  

Diskussion 

Detta kapitel har beskrivit ett antal formaliserade organisatoriska struk-

turer för direkt arbetsmiljödeltagande, avsedda att vara huvudsakliga 

kanaler för flöden av information, kunskap och beslut som gäller ar-

betsmiljö. Kontakt med förmän och/eller skyddsombud, medverkan på 

arbetsplatsträffar samt rapportering av tillbud och olyckor har beskrivits 

som vägar för alla anställda att kommunicera erfarenheter, uppfattningar 

och åsikter om arbetsmiljön i en gemensam praktik med arbetsgivaren, 

till skillnad från föregående kapitel som beskrev hur arbetsmiljöproblem 

och risker hanterades inom operatörernas praktikgemenskaper. Denna 

gemensamma process för kunskapsutbyte, meningsskapande och age-

rande i arbetsmiljöfrågor, har betecknats som former av gränspraktik, en 

”boundary practice” i Wengers termer, en mötesplats för olika praktik-

gemenskaper.  
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Analysen visar att deltagande i arbetsmiljöarbetet innebär praktiker som 

i flera avseenden skiljer sig från operatörernas övriga, produktionsrela-

terade arbetsuppgifter och arbetspraktiker. Relationen mellan arbetar-

kollektivet och arbetsgivare har visat sig vara avgörande för möjlighet-

erna att skapa en gränspraktik för ett gemensamt kunskapsutbyte och 

utveckling kring arbetsmiljö. Kapitlets avslutande del har visat hur me-

ningsskapandet kring arbetsmiljö tenderar att dikotomisera begreppet 

och ge det en snävare innebörd än vad lagen avser, med övervägande 

fokus på skydd och olycksrisker på bekostnad av andra arbetsmiljöfrå-

gor.  

 

Jag vill nu återvända till den modell som presenterades i teorikapitlet för 

att göra några ytterligare reflektioner kring de empiriska resultaten och 

sätta dem i relation till de teoretiska perspektiv som legat till grund för 

analyserna ovan. Jag har alltså tolkat lagens intentioner med att före-

skriva att anställda ska delta i arbetsmiljöarbetet utifrån Wengers be-

grepp boundary practice, som jag här översatt till gränspraktik. Inom 

denna ska arbetsgivare och arbetstagare gemensamt etablera en kun-

skapsprocess kring arbetsmiljöaspekter av verksamheten. Modellen, 

som visas i repris nedan, är lånad från Wenger (1998:114) och omarbe-

tad för avhandlingens syften: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7:1 Arbetsmiljödeltagande som ”Boundary Practice”. Bearbetad från Wenger 

1998:11 

Gränspraktik  
Arbetsmiljödelta-

gande 
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I arbetsgivarens verksamhetsstyrande praktiker (som i modellen ligger 

under vad jag rubricerat som ”managementpraktik”) ingår att driva ett 

arbetsmiljöarbete. Som en del i detta ingår att samverka med arbetsta-

garna i det som i modellen rubriceras som ”gränspraktik”. Där tidigare 

forskning främst varit inriktad på att studera strukturella förutsättningar 

och villkor för att anställda ska ha möjlighet att delta i en sådan gräns-

praktik, har jag valt att välja ett fall där sådana förutsättningar är upp-

fyllda och istället fokusera på själva gränspraktikens kunskapsprocess. 

Resultatet från analyserna visar att operatörerna visserligen har en om-

fattande processinriktad kunskap som inte arbetsgivaren har – den lo-

kala kompetens om arbetet och arbetets risker som betecknas under ”ar-

betspraktik” i modellen – men att dessa inte omsätts i en gemensam 

kunskapsprocess i en gränspraktik.  

 

En huvudsaklig förklaring som analyserna pekat på, är att de former för 

gränspraktiker som analyserats här bär en stark prägel av arbetsgivarens 

verksamhetsstyrande praktiker. För att tydliggöra vad det innebär att 

gränspraktiken är formad som en del av arbetsgivarens management-

praktik kan Wengers analytiska begrepp hjälpa till. Som nämnt är ett 

hinder att operatörerna saknar en adekvat repertoar av kompetenser för 

att agera framgångsrikt inom gränspraktiken. Inte alla har ”talets gåva”, 

mötespraktiken ger operatörerna litet utrymme och dessutom sker mö-

tena på ledningens territorium och inte hos operatörerna. Operatörernas 

processpecifika kunskap är kollektiv till sin karaktär, men är inte reifie-

rad i färdiga artikulationer. Detta utgör ett hinder när en enskild operatör 

förväntas uttala sig på möten eller skriva ner sina åsikter, erfarenheter 

och tolkningar via rapporteringssystemen.  

 

En lång historik av ledningens bemötanden av operatörernas förslag, 

krav och åsikter har dessutom satt sina spår i operatörernas praktikge-

menskaper. Det är tydligt för operatörerna att deras framförda åsikter 

lätt kan avfärdas med ekonomiska argument, oavsett rimligheten i det 

framförda. Detta utgör en marginalisering av operatörernas kunskap och 

av deras erfarenheter, som visar på att deras förhandlingskraft (nego-

tiability, med Wengers begrepp) inom arbetsmiljödeltagandets gräns-

praktik är mycket svag. Att lätt bli avfärdad och inte ha förmågan att 

bidra med sin kompetens på grund av att den uttrycks på fel sätt visar 

för operatörerna att de inte (ens) anses vara legitima perifera deltagare i 

gränspraktiken. Avsikterna och målen med gränspraktiken, det som 
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Wenger benämner ”enterprise”, är inte heller tydligt i linje med operatö-

rernas gemensamma mål. Detta gör också att operatörerna inte känner 

något ömsesidigt engagemang med övriga deltagare i gränspraktiken 

(alltså med arbetsledningen och dess representanter). En konsekvens av 

att gränspraktiken för arbetsmiljöfrågor inte är kompatibel med operatö-

rernas praktiker är att vissa aspekter av arbetsmiljön istället hanteras 

inom praktikgemenskaperna, med utvecklade praktiker för att handskas 

med risker och för att som kollektiv skapa säkerhet i arbetet. En annan 

konsekvens är att sådana aspekter av arbetsmiljön som varit särskilt 

svåra att få gehör för hos arbetsledningen och som inte kan lösas genom 

de etablerade arbetspraktikerna, tenderar att bli tysta även inom arbetar-

nas praktikgemenskap. På så sätt uppstår en situation där arbetssituat-

ioner som tydligt påverkar anställdas hälsa negativt ändå inte artikuleras 

som arbetsmiljöproblem, utan istället ses som individuell svaghet.  

 

Denna, mycket negativa, tolkning av varför arbetsmiljödeltagandets 

bidrag till den gemensamma kunskapsprocessen ändå är så begränsad, 

är givetvis en generalisering. Dess syfte har varit att utkristallisera 

mönster och entydighet i en verklighet som har många nyanser och 

bottnar. Poängen är alltså inte att peka ut arbetsmiljöarbetet på det en-

skilda pappersbruket som dåligt eller att dess praktiker för deltagande 

skulle vara undermåliga – det är de nämligen inte. Tvärt om har denna 

arbetsplats ett mycket väl fungerande arbetsmiljöarbete med ett synner-

ligen välfungerande deltagande. Men genom att följa de brister som 

påtalats i intervjuerna så har det varit möjligt att fånga några av arbets-

miljödeltagandets bärande principer och villkor.  

 

Samma förbehåll gäller nästföljande kapitel som rör det representativa 

deltagandet. Analysen utgår från samma modell som presenterats i detta 

kapitel, med en huvudsaklig skillnad: Arbetsmiljöarbetets gränspraktik 

utspelas inte som ett möte mellan arbetarkollektivet och arbetsgivaren, 

utan mellan arbetsgivaren och en enskild individ som ska representera 

kollektivet. Förutom att empiriskt belysa skyddsombudens (och andra 

representanters) situation, ska kapitlet ge en analys av vad det innebär 

att korsa gränser mellan praktikgemenskaper och vad den nära kopp-

lingen mellan kollektiv, kunskap och identitet inom praktikgemenskap-

erna betyder för den som ska agera representant.  
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8. Det representativa deltagandets 

utmaningar 

 

 

 

Anställdas deltagande i arbetsmiljöarbetet är, som framgått ovan, en 

lagstadgad rättighet som har två dimensioner: direkt deltagande, där 

varje anställd har rätt att delta (såsom beskrevs i föregående kapitel), 

samt representativt deltagande, där anställda eller grupper av anställda 

företräds av en representant. Ansvaret för att driva ett arbetsmiljöarbete 

ligger hos arbetsgivaren, men samtidigt är det alltså ”ett uttalat krav att 

det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med ar-

betstagarna och deras representanter” (Arbetsmiljöverket – min kursi-

vering).32  

 

I det föregående kapitlet beskrevs anställdas direkta arbetsmiljödelta-

gande som endera enskilt deltagande (exempelvis via rapporter) eller 

som deltagande i grupp (som vid APT). Temat för detta kapitel är det 

representativa deltagande i arbetsmiljöarbetet. Det innebär antingen 

tillfälligt utsedda enskilda anställda i ett projekt eller via facket valda 

ständiga (dvs. valda på tre år) skyddsombud, som i båda fallen får i 

uppdrag att representera sina kollegor i dialog/förhandlingar med ar-

betsgivaren. Analysen ska visa hur praktikgemenskapens kollektiva 

krafter ger förutsättningar och gränser för det representativa deltagandet 

i arbetsmiljöarbetets gemensamma kunskapsprocess. Kapitlet ska också 

visa vad den representativa rollen innebär för en medlem av arbetarkol-

lektivet samt vad det betyder för enskilda individer att träda över grän-

sen för den egna praktikgemenskapen och aspirera på delaktighet och 

inflytande i arbetsmiljöarbetets gränspraktik.  

 

Vad skiljer då det representativa deltagandet från de andra former för 

deltagande som diskuterats tidigare? Så här långt har analysen i stora 

drag handlat om anställdas relation till praktikgemenskap och arbetar-

kollektiv (kapitel 5 och 6), med gemensamma arbetssätt, en gemensamt 

utvecklad förståelseram, gemensamma mål och ömsesidiga förtroenden. 

                                                 
32

 Arbetsmiljöverket: http://www.av.se/skyddsombud/index.aspx 
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I kapitel 7 riktades analysen mot hur relationer mellan praktikgemen-

skaper – mellan operatörer och arbetsledning – präglar arbetsmiljödel-

tagandet samtidigt som deltagandet i sig påverkar praktikgemenskaper-

na. Det representativa deltagandet, som är tema för detta kapitel, inne-

bär däremot att enskilda individer deltar som representanter för sina 

kollegor i möten med andra praktikgemenskaper och/eller med repre-

sentanter för arbetsgivaren. De träder därmed in på formaliserade arenor 

dit tillträdet är begränsat, där några måste väljas ut för att delta. Att 

dessa arenor är formade på ett sätt som enbart ger representanter till-

träde har praktiska orsaker – det anses inte alltid ekonomiskt eller prak-

tiskt möjligt att inkludera alla berörda i hela processen. Genom att i stäl-

let inkludera representativt deltagande uppfylls regleringarna krav på 

anställdas rättigheter till medverkan och medbestämmande. 

 

Två former för representativt deltagande kommer att lyftas fram i ana-

lysen: medverkan från anställda i ”projekt” samt skyddsombudsrollen. 

Båda dessa former för deltagande innebär att enskilda individer för di-

rekt dialog med arbetsgivaren och representanter ur arbetsledningen, i 

syfte att både representera anställdas intressen och att bistå arbetsgiva-

ren med kunskap.  

 

Det finns en viktig skillnad mellan å ena sidan enskilda anställdas till-

fälliga roller som representanter i projekt och å andra sidan skyddsom-

budens mer permanenta roll som representanter för anställda i relationen 

till arbetsgivaren. Skyddsombuden har väsentligt större lagliga rättig-

heter som stöd för sitt representativa deltagande än vad övriga anställda 

har, när de tillfälligt medverkar i projekt (Steinberg 2004). Trots dessa 

viktiga formella skillnader i rättigheter mellan ombuden och tillfälliga 

representanter har de gemensamt att de genom sitt representerande av-

lägsnar sig från arbetarkollektivet och dess praktikgemenskaper. Ka-

pitlet utgår ifrån denna skillnad för att senare specifikt diskutera vad 

detta innebär för skyddsombudsrollen. Analysen av representation i 

projekt eller i andra situationer som innebär ett direkt möte med arbets-

givaren ska visa på de krafter som påverkar representantens handlings-

utrymme, incitament och förutsättningar att bidra till den gemensamma 

kunskapsprocessen. Inledningsvis studeras därför representationens 

funktion och betydelse för arbetsmiljödeltagandets gränspraktik, varef-

ter kapitlet mer ingående fokuserar på skyddsombudens särskilda situat-

ion och villkor som representanter.   
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Projekt som gränspraktik 

Kortfattat kan projekt beskrivas som något som skapas för förändringar 

av produktion, maskiner och produktionssätt, från när en ny maskin ska 

byggas eller en äldre maskin byggas om till inköp av ny utrustning eller 

hjälpmedel, truckar eller lyftanordningar. Syftet är att på ett tidigt sta-

dium i utvecklingsprocessen inkludera berörda grupper för att anpassa 

och justera det som ska byggas, köpas eller förändras så att det passar in 

i arbetssätt och med övriga delar av produktionsprocessen. Alla projekt 

har inte nödvändigtvis ett tydligt arbetsmiljöfokus. Men även om pro-

jekten i sig inte huvudsakligen syftar till att förbättra arbetsmiljön så 

kan de röra stora förändringar av maskiner och utrustning, som i sin tur 

har effekt på arbetsmiljön.  

 

Alla anställda kan inte inkluderas i varje projekt, men när förändringar 

direkt kommer att påverka arbetet utses oftast någon eller några perso-

ner att vara temporära representanter för arbetstagarna att ingå i en pro-

jektgrupp, i syfte bland annat att förmedla lokalkännedom och praktisk 

kunskap om rådande arbetssätt. Skyddsombuden ingår oftast också i 

projektgrupperna, för att bevaka arbetsmiljöfrågorna som representanter 

för de anställda.  Skyddsombuden fungerar ibland också som ”arbets-

miljöexperter” i vidare bemärkelse, eftersom de ofta har mer utbildning 

och kunskap än någon annan på pappersbruket, trots lagens krav att ar-

betsgivaren ska ha tillräcklig arbetsmiljökunskap. Därmed kan ombuden 

också i viss utsträckning sägas representera ett allmänt arbetsmiljökun-

nande, utöver sin roll som de anställdas representant. 

 

Positionen som såväl tillfällig som mer permanent representant kan för 

den enskilde individen vara givande, utvecklande, intressant och spän-

nande, men också svår, frustrerande och utmanande, vilket framgår av 

berättelserna från pappersbruket. Ur produktionssynpunkt är utbyte av 

kunskap mellan praktikgemenskaper viktigt och nyttigt, både för att 

hitta optimala produktionssätt och för att minska risken för flaskhalsar 

och för konflikter mellan produktionsdelar, människor och/eller maski-

ner. Bergman (1995) skriver, med utgångspunkt i såväl sina egna studier 

som i sin industrisociologiska sammanställning, att moderna industrier 

kräver ett utbyte av kunskap mellan arbetare och ingenjörer för att lösa 

praktiska problem och för att optimera processerna. Hög komplexitet 

och svårförutsägbara produktionsprocesser gör erfarenhetsbaserad kun-
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skap viktig för att kunna styra och optimera produktionen. Ingenjörer 

och andra i arbetsledningen har därmed starka incitament att ta tillvara 

såväl enskilda anställdas kompetens, när det gäller exempelvis detaljer 

eller specifika områden av produktionen, som arbetslagens samlade, 

gemensamma kompetens. Anställdas medverkan i utvecklingsprojekt är 

ett viktigt tillfälle för sådant kunskapsutbyte.  

 

På samma sätt som de arenor för direkt deltagande som diskuterats i 

tidigare kapitel kan projektens kunskapsprocess med Wengers be-

greppsapparat betecknas som en gränspraktik – ”boundary practice” – 

ett möte mellan praktikgemenskaper där lärande kan och ska ske dem 

emellan, där fördelar och nackdelar med teknik, produktivitet, ar-

betspraktik och arbetsmiljö ska vägas samman till en slutgiltig lösning. 

Element ur en praktikgemenskap – exempelvis en arbetsmetod – ska 

genom denna process överföras till och införlivas av en annan praktik-

gemenskap och leda till resultat i form av beslut om hur teknik, maski-

ner och utrustning ska utformas för att gynna produktion, kvalitet, miljö, 

arbetsmiljö och arbetssätt. Representanterna för de anställdas praktik-

gemenskaper kan då med Wengers svåröversatta term sägas vara ”bro-

kers”, vilkas roller är att medla och förhandla mellan de olika praktiker-

na. Skyddsombuden kan ses som exempel på en permanent sådan roll, 

vars funktion i detta avseende bl.a. är att förmå arbetsgivaren att inför-

liva lokal kunskap och erfarenhet om arbetet, dess belastningar och för-

utsättningar i de beslut som fattas i organisationen och som påverkar 

anställdas hälsa och välmående. 

 

Vem får vara med? 

På det studerade pappersbruket reglerades vid tidpunkten för studien 

deltagande i projekt enligt en projekthandbok som angav former och 

uppdrag för en tillfälligt skapad projektorganisation. Denna tillfälliga 

organisation kunde innefatta berörda chefer, representanter för olika 

funktioner, såsom kvalitetsavdelningen, underhåll m.fl., liksom eventu-

ella leverantörer, konsulter och entreprenörer. I gruppen ingick också 

skyddsombud samt i de flesta fall någon eller några representant/er för 

berörda operatörer.  

 

Arbetstagarrepresentanterna ska bidra med viktig ”praktisk” kunskap 

om hur delarna i den befintliga anläggningen fungerar och hur den nya 
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tekniken ska implementeras och integreras med befintlig teknik och 

arbetssätt. Skyddsombuden, liksom andra representanter för anställda, 

förväntas också bevaka operatörernas intressen samt komma med för-

slag på hur projektets mål kan utformas för att på bästa sätt tillfreds-

ställa dem som ska arbeta med utrustningen genom att föreslå anpass-

ning efter lokala förutsättningar samt att få information som sedan kan 

spridas vidare till kollegorna. Skyddsombudets roll innebär också att 

särskilt bevaka att säkerhet, skydd och arbetsmiljöaspekter beaktas.33 I 

intervjuerna framgick endast i något enstaka fall om det fanns någon 

annan arbetsmiljöexpert än skyddsombudet representerat i projektgrup-

perna. Det som då nämndes var att en ergonom varit involverad vid in-

köp av nya truckar. Det betyder dock inte att skyddsombuden alltid var 

enda tillgängliga resurs med arbetsmiljökompetens, vilket sannolikt 

varierade från fall till fall. Vid intervju med huvudskyddsombudet 

framgick dock att de fackliga representanterna, dvs. skyddsombuden, 

ofta fick axla detta uppdrag, som egentligen åligger arbetsgivaren. 

 

Att projekt initieras vid större förändringar, ombyggnationer etc. utgör 

en signal om att det finns ett handlingsutrymme, att projektorganisation-

ens syfte är att finna nödvändiga anpassningar av den tänkta förändring-

en innan den är slutgiltig. Deltagande och medverkan kan därmed fram-

stå som särskilt angelägna ur anställdas synpunkt. Samtidigt är pro-

jekten i många fall komplexa, med flera avdelningar och områden in-

blandade, och det kan därför vara svårt att få med (representanter för) 

alla berörda grupper i projektorganisationen.  

 

Grupper eller personer som hamnar utanför projektgruppen mister i så 

fall en viktig möjlighet till inflytande över sådant i projektet som kan 

påverka den egna arbetsplatsen, arbetsmiljön och arbetsuppgifterna. 

Samtidigt går projektet kanske miste om den kunskap som de exklude-

rade grupperna hade kunnat tillföra, vilket kan vara en källa till frustrat-

ion under lång tid efter det att projektet väl är genomfört. Resultatet kan 

ha blivit något som man anser är felkonstruerat och som kanske inte 

                                                 
33

 Skyddsombuden kan sägas ha flera roller samtidigt; som företrädare för anställda; 

som arbetsmiljöexpert och bevakare, och som allmän representant för operatörerna 

i likhet med andra tillfälliga representanter. De förutsättningar som beskrivs i detta 

kapitel för tillfälliga representanter gäller också för skyddsombuden, förutom när 

dessa argumenterar utifrån sin särskilda ställning i arbetsmiljöfrågor. 



218 

 

möjligt att förändra, när det väl är på plats. Uppfattningen bland opera-

törerna kan då bli att ledningen kör över anställda, vilket framgår av 

följande två citat: 

 

[IP] - Det är inte många som inhämtar uppgifter och önskemål ifrån 

golvet, innan de beslutar vad som ska hända där då. 

(JS) - Är det något som du själv har velat ta upp och liksom ändra på el-

ler bygga till eller så där. 

(IP) - Ja, nu är det så att det finns nog väldigt många som har olika syn 

på många saker. Det är klart, att det är ju svårt att inhämta all inform-

ation också. Men man kunde scanna av och försöka ta in så mycket som 

möjligt. (Operatör)  

(IP1) - Ja, vi skulle behöva vara med mycket mera. Men alltså där vi har 

fått vara med, har vi ju varit med och försökt att styra upp så att det 

gynnar oss så att säga. Därför att det är väldigt svårt att göra projekt 

och ha koll på alla bitar, det är bara så.[...] 

(IP2) - Ja. Och vem ska [projektledningen] fråga? Och vem ska vara 

med, och vem ska inte vara med? För det går ju inte att ta med alla hel-

ler. Det är väl där liksom, - ”ja, vi gör det där själva”. Det kan vara så 

det går till. 

(IP1) - Men om vi har en projektledare, det är den det faller på att ta in 

rätt personer i gruppen, än att stå för allt själv. Det är sådana saker. 

(Gruppintervju – Underhåll) 

 

I båda dessa citat framträder en önskan om att få vara med och påverka 

och att utgångspunkten för de intervjuade är att ett sådant deltagande 

skulle bidra positivt till projektets resultat. Med andra ord visar citaten 

på ett antagande att man som anställd besitter kunskap som skulle kunna 

vara produktionen till nytta – men att man samtidigt uppfattar att denna 

kunskap alltför ofta stängs ute från beslutsmässiga arenor.  

 

Detta kan tolkas som vad Wenger betecknar som en kanske oundviklig 

marginalisering av vissa erfarenheter och kompetenser, som inte kan 

ges utrymme för att artikuleras inom gränspraktikens meningssystem, 

utan blir förbisedda, avvisade eller ignorerade (Wenger 1998:216). En 
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skiljelinje markeras i citatet mellan ett ”vi”, eller ”många” (av oss), och 

ett ”dom” som innefattar arbetsgivarens representanter, projektledare, 

ingenjörer med flera. Formuleringen ”vi” i det andra citatets första 

stycke anspelar på underhållsgruppen, vilket pekar på att det inte är 

fråga om en individuell, personlig angelägenhet, utan något som rör hela 

den grupp som berörs, hela kollektivet. Att det är ”dom” (arbetsgivaren) 

som har makt att besluta om vem som ska ingå i projektgruppen – och 

därmed vilken kompetens som uppfattas som relevant – markerar en 

självklar över/underordning samt att deltagandet på denna arena har 

givna gränser.  

 

En principiell svårighet med representativitet lyfts också fram i citaten. 

Samtidigt som det finns en uppfattning om att praktikgemenskapernas 

kompetens bör tillvaratas när verksamheten ska utvecklas eller föränd-

ras, så visar citaten på att det inte är givet att det bara finns en enskild, 

given eller färdig, formulering av anställdas kompetens och önskemål. 

Åsikterna kan gå isär även inom arbetslagen – som visats i tidigare kapi-

tel har olika skiftlag ofta något varierande arbetssätt och även olika sätt 

att ställa in maskiner och anpassa produktionsflödet. Det kan därför vara 

svårt att fastställa en tydlig gemensam artikulering. Något utrymme 

finns heller knappast för detta, vare sig vad gäller tid eller organisations-

former. I slutet av citatet ovan, i frasen ”stå för allt själv”, antyds att 

projektledningen ibland upplever att arbetsgivaren inte lägger tillräck-

liga resurser på att sondera anställdas olika uppfattningar utan själv väl-

jer ut några anställda som representanter – eller att man från projektled-

ningens sida helt enkelt beslutar att inte inkludera några anställda alls i 

projektbesluten. Sammantaget tycks det finns en viss förståelse bland de 

anställda för svårigheten i att representera alla, samtidigt som det finns 

en frustration över att det ska behöva vara på detta sätt. 

 

Gränser och motstånd i projekt 

Att anställda har möjlighet att medverka i projekt innebär inte självklart 

att det som framförs når gehör inom projektet. Vad som är det huvud-

sakliga syftet och målet med projektet bestäms sällan genom någon de-

mokratisk process utan är på förhand bestämt av beställare och ansva-

riga chefer. Många delbeslut kan vara fattade redan innan projektgrup-

pen tillsätts, som att en specifik maskin eller utrustning ska köpas in, 

eller att en viss leverantör får kontraktet, vilket givetvis kraftigt begrän-
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sar vad som går att påverka. Inom projekt är många olika intressen före-

trädda och det är långt ifrån säkert att det finns en genuin vilja från ar-

betsledning eller tekniker att förstå eller göra anpassningar efter opera-

törernas önskemål.  

 

En vanlig form för medverkan i projekt, som flera operatörer nämner, är 

att man fått vara med och rita processbilder. Det innebär att operatörer-

na genom projektet får inflytande över hur bilderna på datorskärmarna 

ska se ut och hur processens olika delar ska representeras av datorns 

knappar och funktioner. Inflytandet kan omfatta vilka värden och styr-

ningar som ska vara mest synliga och lättillgängliga, vilka som ska pla-

ceras nära varandra, osv. Detta är ett sätt att bidra med processpecifikt 

kunnande som är mycket uppskattat av operatörerna. Ibland uppfattas 

det dock som en relativt begränsad form av deltagande, eftersom det 

bara omfattar hur färdiga tekniska lösningar ska representeras och vi-

sualiseras och därmed inte inbegriper själva funktionerna eller tekniken 

i sig: 

 

(IP) - Ja, jag var ju med i det projektet. Men, ja, vi fick sitta med på mö-

ten och så där. Hade väl inte så mycket att säga till om. Vi skulle, vi var 

väl mest med för att rita processbilderna då, till skärmarna alltså. 

(JS) - Ja, just det. Men ni hade inga egna önskemål? 

(IP) - Önskemål hade vi ju, det hade vi. Och många saker sade vi till 

om, som inte de hade tänkt på, det vart ju åtgärdat också. Det var väl 

vissa saker som var lite trögt och tjurigt vet jag. Vissa saker som man 

inte kom undan, hur mycket man än ville. (Operatör) 

 

Citatet visar hur deltagande i projektgrupperna, som begränsas till att 

bistå med enklare information och mindre betydelsefulla delar av ut-

formningen, inte nödvändigtvis leder till en känsla av att ha varit delakt-

ig. Även om också de små insatserna kan vara mycket viktiga och ha 

stor betydelse för att forma de delar som påverkar det vardagliga arbe-

tet, så finns bland många operatörer en vilja att vara med och påverka 

utformningen av själva processen. De menar att den kunskap och erfa-

renhet de samlat på sig genom åren om både den aktuella delen av pro-

cessen och de närliggande delarna kan vara av stor betydelse. Detta kan 

tolkas i linje med Wengers begrepp partialitet. Praktikgemenskapen har 
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såväl omfattande partiella kunskaper om den egna delen av processen 

som kännedom om hur denna passar in i ett övergripande sammanhang; 

detta är en nödvändighet för att operatörernas sätt att ge mening åt det 

egna arbetet. Dessa föreställningar behöver dock inte vara identiska med 

företagets uttalade mål, eller i detta fall projektets syften. I citatet ovan 

tycks det som om projektgruppen på förhand hade definierat den roll 

som de representerande operatörerna skulle ha, vilket i detta fall primärt 

var att rita processbilderna. Operatörernas egna initiativ verkar komma i 

andra hand och får endast legitimitet från projektledningen om de tar 

upp något som ”inte de hade tänkt på”, och som passar in i det plane-

rade projektet.  

 

I citatet sker också en förskjutning av subjektet från ”jag” till ”vi” som 

ställs i motsättning till ”de” som var lite ”tröga och tjuriga”, men som 

inte helt ”kom undan” kraven och önskemålen från de anställda. Fram-

ställningen ger inte sken av att det rör sig om ett personligt, individuellt 

projekt, där intervjupersonen själv lyckats argumentera mot specifika 

aktörer i projektgruppen. Istället byggs historien upp kring en antagen 

konflikt mellan ”vi” och ”dom”, vilket motsvarar relationen mellan ar-

betarkollektivet och det tekniskt/ekonomiska systemet. 

 

Projektens kunskapsprocess är dock inte tänkt som ett ensidigt flöde 

från operatörer till arbetsledning utan ska innebära ett ömsesidigt utbyte 

av kunskap. Operatörernas representanter får bidra med sina erfarenhet-

er och sitt kunnande och ska samtidigt får tillgång till fördjupad kun-

skap om projektets område, om teknik och bakomliggande resonemang 

och argument. Projekten kan sägas vara en första instans där teknik och 

lokala arbetssätt ska fogas samman. När anställda inte är representerade 

i projekten så innebär det att ett tillfälle för operatörerna att få informat-

ion och kunskap om produktionsprocessen går förlorat. Tekniska för-

ändringar kan då införas utan att de är förankrade i praktikgemenskap-

erna och utan att en tillräcklig utbildning eller upplärning kring den nya 

tekniken ägt rum.  

 

Några operatörer nämner under intervjuerna att medverkan och infly-

tande är särskilt begränsade när utomstående konsulter har stor roll i 

projekten: 
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(IP) - Vi har knappt fått en utbildning hur vi använder grejorna ens. 

Utan här är det något som kommer, den ena konsulten efter den andra, 

och gör sina olika ändringar i systemet, och sedan till slut så står vi där 

och ingenting som fungerade förut fungerar längre. Utan då har de änd-

rat på alltihop och hela konstellationen med.  

(JS) - Och det är inte någon från er grupp som har varit med. 

(IP) - Nej, fan heller. Hur kan du tro det. Nej, nej, nej. Sådant där, så-

dant där sköter dom över våra huvuden vet du, helt och hållet. Och se-

dan vet jag, att det är många här nere som har synpunkter, hur man 

skulle vilja att det fungerar, istället för hur det fungerar. (Operatör) 

 

I det fall som beskrivs har genomförda förändringar uppenbarligen inte 

förankrats hos de anställda. Någon tillfredsställande återkoppling med 

utbildning eller instruktion verkar inte heller ha genomförts. Orsaken 

kan vara att förändringarna från projektledningens sida setts som tek-

niskt ovillkorliga och ofrånkomliga och därmed har inget deltagande 

från anställda ansetts nödvändigt. Men problemet som här uppstått är att 

sådana förändringar inte alltid är kompatibla med operatörernas arbets-

sätt; det uppstår en konflikt mellan teknik och arbetspraktik. Operatö-

rerna, vilkas processpecifika kompetens omfattar alla/flera av arbetets 

olika delar, av ”hela konstellationen”, uppfattar att det inte haft tillräck-

lig delaktighet och inte kunnat framföra sina synpunkter på hur systemet 

i dess helhet ska fungera, vilket kanske förbises av konsulter som bara 

ansvarar för en liten del i ett större tekniskt system. En hög komplexitet 

i produktionssystemet gör det väldigt svårt att överblicka och förutse 

alla eventuella interaktioner och konsekvenser som förändringar kan 

medföra, både på teknik och på människor. Detta är också ett argument 

för nödvändigheten att ha god kommunikation mellan olika delar i or-

ganisationen – inklusive mellan anställda och ingenjörer. Frustrationen 

som operatören i citatet ovan ger utryck för visar på en vilja att påverka, 

att förmedla information som är viktig, inte bara för de anställdas ar-

betssituation utan kanske främst för produktionen i sig, för att undvika 

onödiga stopp och ställtider eller inkörningsproblem.  

 

En stor del av de maskiner och den utrustning som används på ett pap-

persbruk köps in från specialiserade tillverkare. Förändring och utveckl-

ing på lokal nivå kan därför kräva medverkan från sådana tillverkare. 

Men flera personer beskriver i intervjuerna att de interna underhålls-
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grupperna ändå måste modifiera och bygga om/till utrustning som köpts 

in från leverantörer, vilket tyder på att den utrustning och teknik som 

köps in inte alltid är anpassad efter systemet i dess helhet. Pappersbru-

ket måste därmed själv stå för stora delar av integrering med befintlig 

teknik (som ibland kommer från olika tillverkare). Detta är en förklaring 

till att ekonomiska och tekniska förutsättningar endast tillåter ”punktin-

satser”, såsom beskrivits ovan, där ”den ena konsulten efter den andra 

gör sina ändringar i systemet”. Med ett sådant upplägg blir operatörerna 

endast (i bästa fall) inbjudna att delta i projekt som rör specifika delar, 

men inte lika självklart i den mer övergripande planeringen av systemet 

i dess helhet.  

 

Villkor för framgångsrikt deltagande 

Trots goda intentioner och rutiner samt ett befintligt internt regelverk 

för projektarbete i form av en handbok, framstår det tillfälliga projekt-

deltagandet således i de intervjuades ögon som begränsat när det gäller 

öppenhet, tillgänglighet och handlingsutrymme. Det fanns dock exem-

pel som framkom under intervjuerna på ett antal projekt där operatörer 

fått vara med och ha reellt inflytande, även över de tekniska, produkt-

ionsrelaterade delarna. De personer som fått bidra med kunskap i dessa 

”hårda” delar av projektet uppskattade detta väldigt mycket: 

 

(IP) - Jag kan väl säga att, jag och en person till härifrån satt med ifrån, 

ända ifrån förprojektet  

(JS) - Jaha, just det. Det måste ha varit bra? 

(IP) - Det var enormt bra får jag väl lov att säga. Och då har man kun-

nat lägga in så väldigt mycket egen erfarenhet i programmeringen, så 

att dom har lyssnat väldigt, väldigt mycket på oss. För att, dom ansåg 

att vi kunde det vi prata om. (Skyddsombud) 

 

Berättelsen ger exempel på hur den erfarenhetsbaserade kompetensen 

hos operatörerna blev erkänd även av ”dom”, vilket kan antas vara pro-

jektgruppen. I citatet framhålls just erkänslan som positiv, att ha blivit 

”lyssnad väldigt mycket” på, att ”dom ansåg att vi kunde det vi prata 

om”, hade gett skyddsombudet och kollegan vad Wenger kallar ”nego-
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tiability”, eller förhandlingskraft, nog att påverka projektets gränsprak-

tik.  

 

Det framgår av intervjuerna att en förutsättning för en fungerande 

gränspraktik är att det, med Wengers begrepp, finns ”brokers”, alltså 

personer som kan medla mellan olika praktiker. Med andra ord krävs en 

eller flera aktörer som förmår översätta och anpassa språk, erfarenheter 

och kunnande för att öppna för kommunikation och en sammanfogning 

av element från olika praktiker. Från arbetsgivarens sida kan projektle-

darna få den mycket viktiga uppgiften att agera brokers och ”översätta” 

argument mellan de olika representerade yrkesgrupperna – avdelnings-

chefer, tekniker, konsulter, operatörer m.fl. En avdelningschef som in-

tervjuats menar att det är projektledarna som ska verka för att samtliga 

inblandade i projektet ges goda möjligheter att skapa sig förståelse av 

projektets olika delar, så att de kan framföra sina åsikter på ett rimligt 

sätt: 

 

(IP) - Man förstår att, att du har ju, du måste ha ett språk, och det är 

mycket ritningar, mycket kretsscheman å mycket sånt här i projekt när 

det är sånt här, helst när det är processindustri, det vet ju du. Och det 

innebär att det är ganska abstrakt, många saker som man hanterar då. 

Å då måste ju, i det här fallet projektledarna då, ha den kompetensen att 

man, att det finns människor runt bordet som inte har den skolningen, 

som kanske inte förstår, att man inte då säger såhär bara då att, slänger 

ut en ritning å säger, - ja vad tycker ni om det här, är det här bra! Utan 

man måste säkerställa att man har förstått och att man är med på ba-

nan. (Avdelningschef) 

 

Det tekniska, ”abstrakta” språk som är en del av sättet att arbeta med 

och presentera projektets tekniska innehåll kan kräva en form av över-

sättning för att det ska vara möjligt för alla att ta del av och förstå inne-

hållet. Man kan utgå ifrån att det föreligger en obalans i kunskapsnivå, 

både generellt och kring det specifika föremålet för projektet, mellan 

tillverkare/leverantörer och arbetsledning å ena sidan, och opera-

törer/skyddsombud, å den andra. En projektledare som har i uppdrag att 

få med sig samtliga i projektgruppen, att verkligen agera ”broker”, och 

inte enbart argumentera i egen sak, kan därmed fylla en viktig funktion i 

projektgruppen och dess gränspraktik.  
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För att framgångsrikt kunna delta och göra sina åsikter hörda i denna 

form av dialog, måste dock även operatörerna i viss utsträckning besitta 

eller kunna tillägna sig nödvändig (ofta teknisk) kompetens. Som vi såg 

i beskrivningen av arbetsplatsträffarna i föregående kapitel var ”talets 

gåva” en förutsättning för att kunna göra sig hörd inom mötespraktiken. 

Samma sak gäller för projektdeltagande. För att kunna utöva inflytande 

måste de operatörer som deltar i projekten klara av att artikulera och 

formulera synpunkter och argument, dels utifrån sina egna erfarenheter 

men också, och i den mån det förväntas och är möjligt, utifrån sina kol-

legors önskemål. Som framgått ovan är detta inte (alltid) en självklar 

komponent i praktikgemenskapernas repertoar eller arbetssätt. I kraft av 

utbildning och mer erfarenhet kan skyddsombuden dock ha bättre förut-

sättningar än övriga operatörer.  

 

Svårigheterna att kommunicera kan dock omfatta alla inblandade i en 

gränspraktik. I projekten på pappersbruket handlar det inte bara om ope-

ratörernas förmåga eller oförmåga att uttrycka sig muntligt utan i lika 

hög utsträckning om övriga projektdeltagares förmåga att lyssna och 

förstå. Det kan vara svårt för personer ur de högre skikten av arbetsled-

ningen, för ingenjörer34 och konsulter från andra företag att förstå och 

tillgodogöra sig till synes enkla och självklara beskrivningar, förkla-

ringar, krav, önskemål och frågeställningar från operatörernas sida. För-

väntningar på att inte bli förstådd kan därmed vara en förklaring till att 

man som operatör i olika sammanhang väljer att låta bli att uttrycka sin 

åsikt.  

 

Deltagarna i en projektgrupp kan med andra ord inte obehindrat tala och 

agera utifrån sin ”egen” repertoar, med det språk och med de uttryck 

som ingår i den egna praktikgemenskapen. I en gränspraktik krävs 

”brokering”, en medling och förhandling, både från de aktörer som ak-

                                                 
34

 Så väl Lysgaard som Bergman beskriver hur många operatörer är av uppfattningen 
att det är svårt att prata med ingenjörer. Flera av de intervjuade i denna studie ut-
trycker samma sak. Det är också min egen erfarenhet att vissa ingenjörer hade väl-
digt svårt att kommunicera med operatörerna, medan andra var klart bättre på detta. 
De senare var också betydligt mer uppskattade av operatörerna. Detta visar på de 
skillnader som kan finnas mellan olika praktikgemenskaper i språk och uttrycks-
sätt, men också vad gäller målsättningar och prioriteringar. Gherardi (1998) ex-
emplifierar detta genom att beskriva hur ingenjörer och förmän definierar säkerhet 
på olika sätt och därför kommer till olika slutsatser kring vad som är de egentliga 
problemen och hur de ska lösas.  
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tivt intar rollen som ”brokers” men också i någon utsträckning av samt-

liga deltagare som vill kunna påverka projektet genom projektgruppen. 

Här spelar självklart också maktförhållanden in, där vissa grupper har 

större inflytande och mandat att fatta beslut än andra, såsom ingenjörer, 

konsulter eller leverantörer, vilkas kunskap och/eller produkt har stor 

bäring på produktionssystemet. 

 

Man ska heller inte glömma de historiskt betingade relationerna mellan 

gemenskaper som kan göra det på förhand givet vems argument och ord 

som ska väga tyngst. Att ett mötesrum för projekt, precis som för en 

arbetsplatsträff, av operatörerna kan uppfattas som att det utstrålar makt 

(se föregående kapitel), visar att mötesformens praktik inte är lika till-

gänglig för alla parter. En operatör kan se det som att man inte ges ut-

rymme att utrycka sig på sitt sätt eller möjlighet att själv sätta villkoren 

för hur en diskussion ska föras. Som tidigare nämnts, utgör ”mötesprak-

tik” en naturligt central del i arbetsledningens verksamhetsstyrande 

praktiker, samtidigt som denna praktik och kompetens till stor del sak-

nas i operatörernas praktikgemenskaper. Chefer, ingenjörer och konsul-

ter är mer vana vid möten och har ett utvecklat förhållningssätt och 

språk för denna arbetsform, medan det i operatörernas praktikgemen-

skaper utgör ett undantag och inte fungerar som en av de grundstenar 

som bygger upp praktikgemenskapen. Som kunskapsprocess betraktat 

råder därmed ojämlika förhållanden mellan operatörerna och övriga 

deltagare i projekten. 

 

Sammanfattningsvis så förväntas de anställdas tillfälliga representanter i 

ett projekt kunna föra över delar av en praktik till en annan, i detta fall 

infoga element ur operatörernas arbetspraktiker i utveckling och föränd-

ring av teknik, produktionsplanering, utrustningsval, eller vad nu pro-

jektet handlar om. Rollen som representant ger tillträde till en arena och 

ett, åtminstone temporärt, perifert ”medlemskap” i projektgruppen och 

dess praktikgemenskap. Precis som för vilka praktikgemenskaper som 

helst krävs det att deltagarna blir ”erkända” som legitima medlemmar 

för att de ska kunna påverka beslut. Mandatet kommer antingen från 

organisationens föreskrivna regler (”projekthandboken” som anger vilka 

som ska delta) eller från skyddsombudens lagliga rätt att delta. På ett 

individuellt plan finns det inget som hindrar att en kompetens och reper-

toar för mötespraktik byggs upp efterhand, bland annat genom medver-

kan i projekt men också genom andra liknande aktiviteter, utbildningar 



 

227 

 

etc. Att ingå i projektens gränspraktik innebär med andra ord både att 

vara ”representant” för sin yrkesgrupp och försöka påverka projektets 

mål – det är därför man som anställd får tillträde till projekten – och att 

själv utvecklas, lära sig en ny repertoar, nya praktiker och arbetssätt 

samt nya kvalifikationer för att kunna föra sin talan inom projekten.  

 

För den enskilde representanten innebär deltagande i projekt också att 

man lämnar sina kollegor och sitt ordinarie arbete, alternativt att man 

utnyttjar sin fritid, för att medverka på möten tillsammans med arbets-

ledningen. Med andra ord handlar representativt deltagande om att man, 

mer eller mindre tillfälligt, lämnar den egna praktikgemenskapen och 

träder över dess gränser, för att ingå i en annan praktik, en gränspraktik, 

med representanter för arbetsgivarens verksamhetsstyrande praktiker.  

 

Representantens problematiska roller 

Att enskilda individer utses som tillfälliga representanter innebär att det 

finns föreställningar hos både kollegor och arbetsgivare om att dessa 

individer, dels ska företräda den grupp som ska representeras, dels 

själva utgör ett slags typexempel för gruppen. I projekten utses med 

andra ord anställda som – i princip – ska representera anställda i all-

mänhet. Ofta utses någon som anses duktig och kunnig, som helst både 

företagsledningen och kollegorna har förtroende för, vilket då inte nöd-

vändigtvis behöver vara en ”genomsnittsanställd” utan lika gärna kan 

vara någon som utmärkt sig i något avseende. Samtidigt är sällan opera-

törerna (förutom skyddsombuden) tränade i eller utbildade för att repre-

sentera, vilket gör det svårt för dem att företräda samtliga kollegornas 

olika och/eller sammantagna intresse under projektets gång.  

 

Projekt är skapade för att skapa ett lärande mellan olika praktikgemen-

skaper och för att dra nytta av den lokala praktiska kompetensen i ut-

veckling och förändring av produktionen och dess teknik. Wenger har 

lyft fram vissa begränsningar när det gäller anställdas möjlighet att re-

presentera en praktikgemenskap: Han menar att ingen enskild medlem 

är helt och hållet representativ för gemenskapen som helhet, att redogö-

relser för erfarenheter är beroende av den situation där de ska berättas, 

samt att enstaka individer inte kan agera som de gör i den faktiska ge-

menskapen när de kommer utanför gemenskapen och dess praktiker 
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(Wenger 1998:111). Som framgår av följande analys utgör de princi-

piella begränsningar Wenger pekar på när det gäller representation 

också faktiska begränsningar såväl i projekten som i skyddsombudens 

verksamhet. 

 

För skyddsombuden utgör rollen som representant för de anställda en 

grundfunktion, både i själva uppdraget som sådant och vid extraordinära 

tillfällen såsom i projekt. Många skyddsombud deltar därför regelbundet 

i flera olika möten och projekt. Skyddsombudens funktion som ”bro-

kers”, kräver, enligt Wengers modell, att skyddsombuden har en till-

räckligt stark ställning såväl inom den egna, ursprungliga praktikge-

menskapen som inom den praktikgemenskap där de förväntas agera som 

representanter. I Wengers termer måste de ha tillräcklig förhandlings-

förmåga och kraft (”negotiability”), det vill säga status, förtroende och 

anseende, för att kunna påverka inriktningen både inom den egna prak-

tikgemenskapen och i arbetsmiljöarbetets gränspraktik. Samtidigt finns 

på pappersbruket förväntningar från både kollegor och arbetsledning på 

att skyddsombuden ska vara en sorts experter på arbetsmiljöfrågor ge-

nom den utbildning som ingår i uppdraget. Skyddsombuden har därmed 

flera roller, som riskerar att komma i konflikt med varandra. 

 

Den svåråtkomliga dialogen 

En komplikation är att det, som nämnts ovan, ofta inte finns en enhetlig 

linje bland operatörerna utan snarare många olika uppfattningar, både 

inom och mellan skiftlagen. Till detta kommer att stora delar av prak-

tikgemenskapernas kompetens ofta inte är artikulerad utan består av så 

kallad ”tyst kunskap”, vilket lämnar utrymme för olika tolkningar och 

uppfattningar även inom praktikgemenskapen. Sådana tvetydigheter blir 

inte alltid naturligt uppmärksammade i det vardagliga arbetet – det finns 

helt enkelt inte tillräckliga skäl till att reda ut och granska allt i detalj – 

men i projekten kan finnas behov av att göra tydliga val och fatta beslut 

och därmed av att tvinga fram ett ställningstagande.  

 

För att både tillfälliga representanter och skyddsombud ska omfatta hela 

praktikgemenskapen kan det därför krävas att utrymme skapas för att 

föra en dialog om sådana frågor, såväl före som kontinuerligt under pro-

jektets gång: 
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(IP) - […] Jag prata ju en del med dom, som man ska göra. Och det 

borde ha varit mer, som man alltid säger… Men problemet är, när man 

går ner och prata med, säg tolv-femton olika operatörer, så åtminstone 

tio av dom tycker att det ska vara på olika sätt. Så att, jag tog med mig, i 

huvet mycket utav det dom hade sagt, men det viktigaste tycker jag, det 

är allting jag har hört genom alla år.  […] Egna erfarenheter av hur sa-

ker funkade när jag höll på med dom, plus vad alla andra har sagt ge-

nom åren. Trots allt, alla skiftlag och alla operatörer får en typ utav 

gemensam utbildning, även om man kan tycka att detaljer ska vara olika 

[ja] Så det är den där generella biten som jag har försökt lägga in i 

styrningarna.  Och, erfarenheten efteråt är att dom flesta har varit väl-

digt nöjda (Skyddsombud) 

 

Av citatet framgår att det inte finns någon etablerad praktik eller forma-

liserat utrymme för representation, exempelvis att man inom arbetslaget 

sätter sig ner och diskuterar igenom hur man gemensamt ska agera via 

sin representant. I stället får representanten fatta sådana beslut som bas-

eras på ”vad som sagts under alla år”, som alltså utgår från den lokala 

kompetensen inom praktikgemenskapen. Skyddsombudet framställer 

grunden för sin representativa praktik som summan av sina egna erfa-

renheter plus sådana åsikter som framförts till honom. Med andra ord är 

det i skyddsombudets berättelse inte fråga om ett individuellt projekt, 

där han har chans att förverkliga sina egna idéer och tankar, utan om en 

representativ situation där han känner förväntningar på att företräda sina 

kollegor. 

 

I citatet ovan markerar skyddsombudet att han nog skulle behövt ”prata 

mer” med sina kollegor, vilket kan ses som ett uttryck för behovet av 

organiserade former för en sådan dialog. Till detta kommer att informat-

ionen om projektens syfte och innehåll inte alltid kommuniceras till 

anställda i tillräcklig omfattning. På pappersbruket var det ofta skydds-

ombuden som, vid sidan av sin representativa roll, fick i uppdrag att 

informera kollegorna: 

(IP) - […] det är arbetsgivaren som ska föra ut informationen. Så är det. 

Men oftast som man säger, så när skyddsombuden vet, så brukar de få 

den uppgiften att föra ut, och sedan andra mer handgripliga uppgifter 

också i och för sig då, kan man få då. Men det är lika viktigt att ett 

skyddsombud tar med sig gruppens åsikter, likaväl som att han tar till-

baka arbetsgivarens åsikter, så att säga, också då. Så att det blir någon 
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form av, vad ska man säga, han blir ju som lite spindel i navet där då. 

För det kan ju inte bara vara envägskommunikation, de måste vara 

bägge rollerna då. (Arbetsmiljösamordnare) 

 

Skyddsombuden får här en slags roll som samordnare, ”spindel” som 

inte bara ska representera de anställda i projektet utan också fungera 

som informationskanal från projektgruppen till operatörerna. Skydds-

ombudet får alltså ansvara för att information flödar från anställda till 

projektet liksom från projektet tillbaka till de anställda, vilket innebär 

att samla ihop och sammanställa denna information och kunskap, göra 

prioriteringar av vad som ska framföras och i vissa fall välja vilka linjer 

och argument som ska drivas. Stora delar av detta är, som också påpe-

kas, egentligen arbetsgivarens ansvar, men sköts alltså av skyddsombu-

den eftersom de ändå förväntas samtala med anställda. Sådana samtal 

finns det dock inte alltid avsatt tid till, och skyddsombuden har endast 

undantagsvis möjlighet att samla eller ens träffa alla skiftlag, trots att de 

rent formellt har rätt att ta den tid som behövs.  

 

En orsak till den bristande dialogen med kollegorna är att arbetsgivaren 

inte tar initiativ till att formalisera detta arbete, trots att skyddsombuden 

utför uppgifter som åligger arbetsgivaren. Initiativet måste istället 

komma från skyddsombuden själva – de ska ”ta sig tid” att prata med 

alla – vilket innebär ytterligare frånvaro från ordinarie arbetsuppgifter, 

något som inte (alltid) uppskattas av kollegorna som måste täcka upp 

med arbetstid. Sammantaget visar detta på att det saknas en formali-

serad arena för att föra kunskap från projektgrupperna och från repre-

sentanterna tillbaka till praktikgemenskaperna, som är tillräckligt öppen 

för dialog för att kunna ingå som del i operatörernas praktiker. Och som 

nämnts tycks det som om arbetsgivaren i det aktuella fallet själv inte 

agerar tillräckligt när det gäller denna kunskapsförmedling. 

 

Frånvaro av etablerade former för representativ praktik inom operatö-

rernas praktikgemenskaper samt avsaknaden av särskild tid för ombu-

den och övriga representanter att diskutera frågor med sina kollegor, gör 

alltså att representanterna ibland får fatta beslut baserade på sin egen 

övertygelse. Det kan då vara svårt att hitta en bra balans mellan de egna 

initiativen och idéerna å ena sidan och den representativa rollen å den 

andra: 
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(IP) - När de [skyddsombuden] sitter med i projekt, så får de liksom 

uppgifter som de ska göra. Det där är rätt utvecklande då många 

gånger, men ibland kanske man tappar just det där att man ska repre-

sentera då, en grupp. Ibland går man inte alltid tillbaka och frågar vad 

gruppen vill och hur de ser på saker och ting. (Huvudskyddsombud) 

 

Projekt kan kräva att de som ingår i projektgruppen är ganska djupt in-

volverade, både tidsmässigt och vad gäller personligt engagemang. Rol-

len som ”översättare” och förmedlare av kunskap – brokers – mellan 

projektledningen och operatörerna kan därför vara svår att tidsmässigt 

uppfylla och hantera för skyddsombuden. För att nå resultat i projekten 

kan det krävas att en tydlig linje drivs eller att ombuden tar tillfället i akt 

och utnyttjar sin kunskap om arbetspraktikerna. Samtidigt är skyddsom-

buden ”experter” i arbetsmiljöfrågor, med mer utbildning i dessa frågor 

än de flesta på pappersbruket, inklusive arbetsledningen och kan därmed 

göra bedömningar av olika lösningar som inte är förankrade vare sig i 

projektgruppen eller bland operatörerna. Detta innebär en delvis annan 

roll än den representativa.  

 

Skyddsombudens motsägelsefulla tillhörighet 

När dialogen mellan skyddsombud och arbetslag brister, beroende på 

dåliga möjligheter att ägna tid åt denna kommunikation och på vikande 

stöd och förståelse från arbetslagets sida, kan skyddsombudens arbets-

miljöinsatser bli till mer av ett personligt engagemang än en representa-

tiv funktion. Skyddsombuden får som deltagare i projektorganisationen 

stor insikt i de delar av anläggningen som projektet gäller och kan 

skaffa sig stor kunskap om styrning och optimering etc. Detta är en unik 

chans att utvecklas i sitt arbete, som annars kanske går mycket på rutin, 

och få testa sina kunskaper och sin förmåga.  

 

Förutom de tekniska och produktionsrelaterade kunskaperna får ombu-

den också erfarenhet av att delta i det som ovan benämndes mötesprak-

tik, där de i sin roll som ”broker” kan nå framgång genom att skapa sig 

en tillräckligt stark ställning i den temporära mötesgemenskapen. Det 

innebär också att i viss utsträckning, med Wengers begrepp, dela reper-

toar och i någon mån ”style” med övriga mötesdeltagare – åtminstone så 

att ett ”perifert medlemskap” kan etableras. Skyddsombuden ska alltså 
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med andra ord utveckla en tillhörighet genom praktikerna på de arenor 

där de deltar som representanter och i tillräcklig utsträckning uppfattas 

som tillhöriga och betrodda av övriga deltagare, dvs. ses som en person 

värd att lyssna på och som har betydelse för (gräns-)praktiken. Detta är 

nödvändigt för att skyddsombuden ska kunna argumentera och få gehör 

hos övriga deltagare. Skyddsombuden tar med andra ord ett kliv in i en 

annan praktik, med kompetenser, beteenden och förståelseramar som 

skiljer sig från operatörernas praktikgemenskaper.  

 

Avsaknad av utvecklade strukturer eller praktiker för dialog mellan 

skyddsombuden och deras kollegor både inom organisationen och inom 

operatörernas praktikgemenskap leder till att rollen som skyddsombud 

blir otydlig för de arbetskamrater som är representerade. Detta kan med-

föra en viss skepsis från de anställda gentemot sina skyddsombud. När 

operatörerna inte klart kan se hur de egna åsikterna är representerade så 

kan det lätt tolkas som att projektet trots allt sköts över huvudet på de 

anställda. En av de reaktioner som beskrivs är att operatörer kan förhålla 

sig skeptiska till den nya teknik eller de nya lösningar som projektet 

resulterat i, bl.a. för att man inte kan se hur de egna erfarenheterna – och 

kanske de varningens fingrar som höjts! – har beaktats i projektet: 

 

(IP) – Alla var väldigt skeptiska i inledningsfasen utav när det skulle 

igång, grejerna. […] – ”Någon annan har suttit och bestämt”, vilket vi 

då, som satt i gruppen har ju bestämt hur sakerna ska funka. Och då ac-

cepteras det inte förrän dom inser att det kanske fungerar nu trots allt. 

Så det är lite så… 

(JS) - Så det finns alltså en sån skepsis, så att säga då? 

(IP) - Ja det gör det. Jag var, det är ett projekt som har gått av stapeln 

nyligen som jag var en av dom skeptiska till också. (Skyddsombud) 

 

När representationen av anställda i en projektgrupp inte varit tydlig eller 

stark nog kan det ligga en slags bevisbörda hos projektgruppen att visa 

att ”sakerna ska funka”. När projektet är genomfört och det är dags för 

uppstart så är det lite upp till bevis att projektet håller vad det lovar, 

trots, som man kanske upplever det, väsentlig kunskap inte inhämtats 

från operatörerna. Det skeptiska förhållningssätt som beskrivs ovan in-

tas kanske i första hand gentemot den nya utrustningen eller mot pro-
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jektet som sådant, men kan samtidigt spilla över till att även innefatta 

skyddsombudet och de tillfälliga representanterna som ingått i projekt-

gruppen. Representanterna ses då som att de är en del av den praktik 

som fattat beslut över operatörernas huvuden, alternativt att det inte 

tjänar något till med representation eftersom den ändå inte leder till nå-

got positivt.  

 

Att röra sig mellan praktikgemenskaper kan således medföra problem 

för representanten. Skillnaderna mellan de olika praktikerna, mellan 

uttryckssätt, kompetenser, stil etc. kombinerat med maktrelationerna 

mellan de olika praktikerna – i detta fall mellan arbetarkollektiv och 

tekniskt/ekonomiskt system – kan leda till den ”rotlöshet” som beskrivs 

av Wenger som ”en arbetsmiljörisk för brokers” (Wenger 1998:110). 

Även om resonemanget också kan gälla för anställda som deltar som 

representanter i projekt så är skyddsombuden i betydligt högre utsträck-

ning utsatta för denna rotlöshet, eftersom deras representativa uppdrag 

är mer omfattande och s a s kontinuerligt, samt sträcker sig över flera 

arenor och situationer.  

 

Rotlösheten kommer sig också av att skyddsombuden skiljer ut sig från 

sina kollegor genom den frånvaro från skiftlaget som uppdraget innebär, 

genom att skyddsombuden får utbildning och kompetensutveckling, att 

de får tillgång till information om verksamheten som annars bara arbets-

ledningen har, att de emellanåt får i uppdrag att utföra uppgifter i ar-

betsmiljöarbetet som egentligen åligger arbetsgivaren samt att de ibland 

utvecklar en ny ”style” och en ny repertoar av kompetenser.  

 

Skyddsombudens roll som ”brokers” är alltså en tydlig illustration av de 

svårigheter det kan innebära att ingå i en gränspraktik. Dessutom, som 

vi ska se nedan, visar skyddsombudens situation på innebörder och kon-

sekvenser av maktrelationerna mellan arbetarkollektivet och det tek-

niska/ekonomiska systemet.  

 

Utfrysta ombud 

Sammantaget framstår det som att arbetsgivarens alltför passiva arbets-

miljöarbete gör att skyddsombud som är starkt engagerade och har en 

viktig roll i projekt eller i andra delar av arbetsmiljöarbetet lätt hamnar i 

en mellanställning mellan den ”egna” arbetsbaserade praktikgemen-
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skapen och de produktionsstyrande gemenskaperna med arbetsledning, 

ingenjörer och experter. Men även som rena representanter måste om-

buden ägna en viss del av sin tid åt möten av olika slag, vilket innebär 

frånvaro från det ordinarie skiftarbetet. För arbetskamraterna är nyttan 

av skyddsombudens frånvaro inte alltid klar, i varje fall inte ur ett kol-

lektivt perspektiv. Trots att skyddsombudet generellt ses som en viktig 

resurs för kollektivet visar intervjuerna att den representativa rollen kan 

hamna i konflikt med rollen som pålitlig medlem av arbetarkollektivet: 

 

(IP) - […] Projekt, där kan jag ju också förstå att de är borta mycket i 

möten och sådana där saker, det blir ju... I och med att de jobbar skift i 

regel då, så är det mycket arbetstid som går förlorad, som arbetskamra-

terna då får fylla upp. Och de känner att de får slita extra då, medan 

han bara sitter i något möte, eller hon då, det är så resonemanget går. 

Men det man, som arbetskamraterna kanske inte tänker på, det är att det 

här kan man ha nytta av, när projektet kommer till skott en gång i tiden, 

då vi har det här i full drift, då har vi en hjälp. Och det har skett alltså 

en säker, och en säker utrustning kring det här på samma gång, tack 

vare att han eller hon som skyddsombud har suttit med i projektet. Den 

här förståelsen har vi kanske inte, där når vi inte alla medlemmar natur-

ligtvis. Men de skyddsombud, kontaktombuden som kommer i den här 

knipan, de känner att det är lite kärvt. (Fack) 

 

I arbetet på skiftlagen ingår att göra så kallad ersättningstid där personal 

på sina friskift går in och arbetar istället för personer som är sjuk-

skrivna, lediga eller har uppdrag såsom skyddsombuden. Detta innebär 

alltså att arbeta skift, när man enligt schemat skulle ha varit ledig; det 

ingår i avtalen att man ska göra ett visst antal sådana utfyllnadsskift per 

år. Som beskrivits i ett tidigare kapitel, innebär det dock en viss påfrest-

ning att inte vara ordinarie manskap på ett skift, både för den som är 

”gäst” och för de ordinarie anställda. Att en kollega på skiftlaget har 

hög frånvaro uppfattas inte positivt, ens om orsaken har ett gott syfte, 

som fackrepresentanten beskriver i citatet ovan. Att ”sitta i möte” kan 

också tolkas som en roll som framstår som väsensskild från operatörsar-

betet (se ovan) och är inte självklart en legitim orsak till frånvaro från 

det ordinarie operatörsarbetet, i synnerhet om nyttan är oklar. Därför 

utnyttjar inte skyddsombuden alltid sin rätt att ta arbetstid för uppdraget: 
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(IP) – Det är ju, det fackliga arbetet är enormt mycket fritid som du får 

lägga. Du har ju rätt att gå ifrån på arbetstid, men du går ju inte ifrån 

på arbetstid om ni inte är övertaliga på skiftet. Så att, det fackliga arbe-

tet handlar ju väldigt mycket om å göra det på ledig tid  

(JS) – Just det. Och det gäller liksom hela, hela bruket egentligen, alla 

som jobbar på skift? 

(IP) – Ja, ja. Jag tror att dom flesta får lägga mycket fritid utav dom 

som har fackliga uppdrag. Det är… Man kan säga, det är ju ett ideellt, 

en ideell föreningsverksamhet också, egentligen (Skyddsombud) 

 

Att skyddsombudet anpassar sitt uppdrag som skyddsombud efter vad 

konsekvenserna blir för arbetskamraterna visar på en medvetenhet och 

vilja hos ombudet att inte vara till belastning för arbetslaget. Om det 

inte finns extra bemanning att enkelt tillgå, kan skyddsombudsuppdra-

get helt enkelt få stryka på foten. Arbetet och kollegorna går före. Detta 

visar också att skyddsombudet uppfattar att det skulle ses som negativt 

att ha för mycket frånvaro från kollegorna, trots att uppdraget är avsett 

att vara i deras intresse. En tolkning av skyddsombudens tvekan inför 

uppdraget är att de uppfattar en risk för att de ska tappa i status som 

medlemmar av de arbetsbaserade praktikgemenskaperna, när deras 

frånvaro är hög och nyttan inte upplevs som självklar; legitimiteten för 

frånvaro är därmed låg.  

 

Som deltagare i arbetsmiljöarbetet, i projekt etc. har ombuden visserli-

gen, vid sidan av sin representativa roll, en viss status som experter på 

arbetsmiljöfrågor. Men denna status är fortfarande baserad på rollen 

som arbetstagarrepresentant och inte på att de är en integrerad del av det 

tekniska/ekonomiska systemet (något som gäller för en anställd arbets-

miljösamordnare eller personal inom verksamhetsstyrningen.). Skydds-

ombuden kan därför tvingas tillgripa strategier för att undvika såväl att 

bli utfrysta av sina kollegor som att hamna i alltför omfattande konflik-

ter med företagsledningen: 

 

(IP2) - Det första jag fick höra när jag blev skyddsombud, det var att 

man inte skulle ta i för mycket, för då körde man huvet i väggen [gemen-

samt skratt alla tre] Och det var bra att veta!  
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(IP1) - Försök, men inte för mycket! [ip2 ”– jaa”] Försök påverka, men 

bara lite grann… 

(IP2) - Flyt på lite i bakgrunden, så går det nog bra (Operatörer) 

 

Citatet speglar problematiken att en alltför drivande roll kan innebära att 

tvingas ”köra huvudet i väggen” gentemot arbetsledningen. Det kan 

också förstås som att det inte är bra för den egna positionen att utmärka 

sig alltför mycket, vare sig inför arbetskamrater eller ledning.35 Att som 

skyddsombud vara den som erhåller information och kunskap om före-

taget, om tekniska detaljer, om utrustning och arbetssätt, genom de are-

nor dit de som permanenta representanter – till skillnad från ”vanliga” 

operatörer – har tillträde, innebär inte att skyddsombuden självklart blir 

tongivande personer med hög status inom arbetarkollektivet. Den kun-

skap som skyddsombuden förvärvat har, till stora delar, inte sitt ur-

sprung i praktikgemenskapernas utvecklade kompetens, utan har istället 

förmedlats via möten med arbetsgivaren, tekniker, konsulter, säljare etc. 

Att föra tillbaka denna kunskap till arbetslaget är därför inte alltid en-

kelt: 

 

(IP) - Besserwisser har jag blivit kallad för… Men sen, en del dom har 

förstått att jag inte alls säger, för att försöka att... eh, mästra. Utan jag 

talar om att, så här har jag fått lära mig dom här grejerna. [ja] Och... 

det fungerar väldigt bra på det sättet. (Skyddsombud) 

Även om utveckling och spridning av kunskap är ett viktigt inslag i 

praktikgemenskaperna gäller detta inte alla former av kunskap. Att lära 

ut och sprida nya arbetssätt kräver att den som intar positionen som 

”kunnig” har hög status och stort förtroende inom praktikgemenskapen 

samt att kollegorna litar på att den kunskap som förmedlas är i deras 

                                                 
35 I de intervjuer med sköterskor och undersköterskor som också genomfördes inom 

ramen för avhandlingsprojektet var denna problematik ännu tydligare. Skyddsom-

buden upplevde det som svårt att gå ifrån sitt ordinarie arbete för att delta på fack- 

eller arbetsmiljörelaterade möten. Från fackligt håll uppgavs stora svårigheter att 

överhuvudtaget samla ombuden till möten. Skyddsombuden kände ett mycket på-

tagligt tryck från kollegorna att minimera sin frånvaro från arbetet på avdelningen, 

även om detta inte alltid sades rakt ut till dem.  
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intresse, att den gynnar arbetarkollektivet och dess gemensamma mål 

och syften. Den kunskap som skyddsombudet kan förmedla från sina 

möten med arbetsgivaren har en annan härkomst än praktikgemenskap-

ens egna, processpecifika kunskap vilket gör att dess syften och konse-

kvenser kan framstå som osäkra för arbetarkollektivet. 

 

Skyddsombuden bryter också mot arbetarkollektivets norm att inte 

”sticka ut” eller utmärka sig i relationen till arbetsledningen, vilket ut-

gör ett brott mot den ”likhetsprincip” som är grundläggande för arbetar-

kollektivet (Lysgaard 2001). Detta kan föranleda att ombudens lojalitet 

till kollektivets mål och intressen ifrågasätts av kollegorna. Att (alltför) 

aktivt delta i arbetsgivarens praktikgemenskaper för arbetsmiljöarbete 

och därigenom få kunskap, information, utveckla en annan ”style” och 

ny kompetens, innebär att man förändrar sin status och position gente-

mot praktikgemenskapen. Det kan föranleda att man av kollegorna blir 

misstänkt för att ”gå med en förman i magen” (Lysgaard), det vill säga 

aspirerar på status och eventuell karriär genom ”det tekniska-

/ekonomiska systemet” snarare än prioriterar att ”finna ära och stolthet” 

i arbetarkollektivet. Från att ha varit en pålitlig arbetskamrat – en av 

”oss” – som alltid gått i blåställ och uttryckt sig samma sätt, med samma 

ord och uttryckssätt som andra operatörer, kan skyddsombudet uppfattas 

vilja vara, eller redan ha blivit en som hellre går i ”civila” kläder, bär 

pärmar, svänger sig med fina ord, sitter på viktiga möten, och är hej och 

du med ingenjörer och chefer – helt enkelt blivit till en medlem i arbets-

givarens praktikgemenskap och en representant för det tekniska-

/ekonomiska systemet. 

 

I intervjuerna beskriver därför såväl operatörer, skyddsombud som den 

intervjuade facklige representanten att det fackliga arbetet i vissa avse-

enden kan vara tungt och att skyddsombudsrollen innebär en utsatt po-

sition, både från arbetsledningens och från arbetskamraternas sida. Pro-

blematiken är så pass påtaglig att ett antal skyddsombud kontaktat den 

lokala fackklubben för att få stöd: 

(IP) - Och skyddsombuden kommer ju själva då och känner sig, mob-

bade ska jag inte säga, men de känner sig lite åsidosatta av sina arbets-

kamrater. Och det är naturligtvis att vi hjälper dem, vi stöttar dem, och 

talar även om hur de kan gå tillväga med sina arbetskamrater, att gå 

tillbaka. (Fack) 
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De direkta orsakerna till de fall som den facklige ombudsmannen näm-

ner har inte undersökts inom ramen för denna studie. Sammantaget med 

övriga intervjuer framträder dock en relativt klar bild av att den repre-

sentativa rollen får konsekvenser, mindre för tillfälliga representanter 

men särskilt för personer som i stor utsträckning har en roll som 

skyddsombud. Frånvaro från ordinarie arbete gör, tillsammans med av-

saknaden av både arena och utarbetad praktik för representation inom 

praktikgemenskaperna, att skyddsombudens representativa insatser blir 

oklara och diffusa för övriga kollegor. När resultaten från ombudens 

verksamhet inte är fullt tydliga blir det svårare för arbetslaget att förstå 

och acceptera skyddsombudens frånvaro.  

 

En del av problemet med representativitet beror, som påpekats ovan, 

också på att skyddsombudens roll och uppdrag inte ingår i något etable-

rat samtal inom operatörernas praktikgemenskaper, vare sig av egen 

kraft eller genom att arbetsgivaren avsatt särskild tid för detta. Arbets-

miljöproblem diskuteras därför inte (alltid) gemensamt på ett sätt som 

gör det möjligt för ombuden att vidareförmedla till ledningen. Om 

skyddsombuden blir alltför djupt involverade i den organiserade sam-

verkan om arbetsmiljön, som i projekt, riskerar de att förlora sin status 

och ställning inom praktikgemenskapen. Detta leder, vilket flera 

skyddsombud och även den fackliga representanten vittnar om, till att 

ombuden riskerar att frysas ut från arbetslagets gemenskap, eller så be-

gränsar de sina insatser som representanter i arbetsmiljöarbetet för att 

undvika detta.  

 

Diskussion 

Det representativa deltagandet i arbetsmiljöarbetet innebär situationer 

där tillfälligt utsedda enskilda operatörer eller via facket valda mer per-

manenta representanter – skyddsombuden – får i uppdrag att represen-

tera sina kollegor i dialog/förhandlingar med arbetsgivaren. Denna form 

av gränspraktik skiljer sig från de former av arbetsmiljödeltagande som 

diskuterats i föregående kapitel genom att enskilda operatörer förväntas 

representera hela praktikgemenskapen.  

 

Den samordning som finns av arbetssätt och meningssammanhang inom 

operatörernas praktikgemenskaper låter sig dock inte självklart artikule-
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ras genom enskilda representanter. Det finns heller ingen särskild prak-

tik för att artikulera gemensamma krav eller ståndpunkter, vilket sätter 

representanten i en utsatt position. Det senare gäller i synnerhet för 

skyddsombudet, vars mer permanenta representativa roller inkluderar att 

representera kollegorna i möten med arbetsgivaren samt att i viss mån 

agera arbetsmiljöexpert, i kraft av att vara en av de få inom organisat-

ionen som har utbildning i arbetsmiljöfrågor. Avsaknaden av en forma-

liserad organisation eller praktik för representantens uppgifter gör det 

svårt för ombuden att både samla in kunskap och sprida information och 

kunnande till övriga operatörer. Tillsammans med brister i arbetsgiva-

rens arbetsmiljöarbete gör detta att skyddsombudsuppdraget delvis blir 

till ett ”eget” projekt, med mer tyngd på att driva frågor än att agera 

representant. Skyddsombudens problematiska situation visar också, att 

den roll som Wenger avser med sitt begrepp ”broker” är beroende av 

hur starkt sammanhållen den praktikgemenskap som ska representeras 

är, samt av att det finns en artikulerad (och kanske till och med reifie-

rad) gemensam uppfattning som representanten kan föra med sig. Utan 

en sådan överenskommen uppfattning kan den som agerar broker 

komma att riskera sin plats inom praktikgemenskapen eftersom den 

representativa funktionen blir otydlig. Detta gäller i synnerhet om ge-

menskapen har starka sammanhållande band, såsom ett arbetarkollektiv 

och dess likhetsbetingelser. 

 

Genom att träda över gränserna mellan operatörernas praktikgemen-

skaper och det tekniska/ekonomiska systemets praktiker för utveckling 

och beslutsfattande får skyddsombuden tillgång till kunskap och utveck-

lar kompetenser som inte andra operatörer får. Uppdraget innebär från-

varo från ordinarie arbetsuppgifter, vilket tillsammans med den för kol-

legorna oklara nyttan och funktionen i skyddsombudsuppdraget i vissa 

fall leder till misstänksamhet från kollegorna och en försämrad position 

för skyddsombuden inom den egna, arbetsrelaterade praktikgemenskap-

en. Misstänksamheten kan förklaras med både Lysgaards och Wengers 

begrepp. I det första fallet kan misstänksamheten sägas handla om 

huruvida representanten verkligen har sin lojalitet hos kollektivet eller 

om han eller hon strävar efter egen, personlig vinning och alltså efter en 

individuell relation (”tillslutning”) till det tekniska/ekonomiska syste-

met. Med Wengers termer kan det sägas handla om att ombuden, för att 

bli framgångsrika i deltagandets gränspraktik, måste uppnå en viss sta-

tus som legitim, om än perifer, deltagare i denna praktikgemenskap. I 
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detta ingår att också ha ett ömsesidigt engagemang med dess övriga 

medlemmar, vilket alltså kan stå i motsättning till engagemanget opera-

törerna emellan. Det förekommer att skyddsombuden därför upplever 

alltifrån bristande stöd från kollegorna till att de blir utfrysta från ge-

menskapen när de ägnar mycket tid och engagemang åt sitt uppdrag. 

Resultatet blir att skyddsombuden känner tvekan inför sitt uppdrag och 

därför ibland anpassar eller begränsar sina insatser till en nivå som de 

uppfattar går att kombinera med rollen som medlem i praktikgemen-

skapen.  

 

Skyddsombudens svårigheter att upprätthålla en stark roll som represen-

tanter beror därför delvis på att arbetsgivaren inte helt utfört sina åta-

ganden i det systematiska arbetsmiljöarbetet utan överlåtit viktiga delar 

av detta på ombuden. En starkare, mer drivande arbetsmiljöfunktion – 

hos såväl linjechefer som ingenjörer, tekniker och andra i vardagens 

arbetsledning – skulle ge ombuden större möjligheter att engagera sig i 

detta uppdrag mera renodlat ”nedifrån”, som de anställdas representan-

ter. Nu tvingas ombuden att också delvis axla vissa arbetsgivarfunktion-

er i arbetsmiljöarbetet – inklusive expertrollen – vilket ytterligare för 

dem bort från rollen som sina kamraters renodlade representanter. 
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9. Det komplexa deltagandet 
 

 

 

Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är en nyckelfaktor för att före-

bygga olyckor och ohälsa i arbetet. Såväl arbetsmiljöforskningen som 

svensk lag och EU:s ramdirektiv betonar vikten av att anställdas kun-

skap tas tillvara i arbetet med att identifiera, åtgärda och förebygga ris-

ker i arbetet. Genom arbetsmiljödeltagandet förväntas anställda för-

medla kunskap om risker, brister och förbättringsområden när det gäller 

arbetsmiljön till arbetsgivaren, som å sin sida ska förmedla information 

och kunskap till de anställda om dessa områden utifrån sina perspektiv, 

exempelvis om viktiga förändringar i produktionen, genomförda riskbe-

dömningar eller åtgärder. Tidigare forskning om arbetsmiljödeltagande 

har främst studerat strukturella förutsättningar för deltagande, anställdas 

möjligheter att bevaka sina intressen genom delaktighet, deltagandets 

effekter på arbetshälsa och på arbetsmiljöns kvalitet, eller på hur delta-

gandet riskerar att innebära en manipulation av anställda.  

 

Avhandlingens syfte och resultat 

Jag har i denna avhandling studerat hur anställdas rättigheter och skyl-

digheter att delta i arbetsmiljöarbetet omsätts av operatörerna på ett 

pappersbruk. Arbetsmiljödeltagandet har i denna studie undersökts uti-

från dess funktion som en kunskapsprocess där anställdas lokalt förank-

rade kunskaper och uppfattningar förväntas bidra till arbetsmiljöarbetets 

mål och inriktning. Syftet har varit att belysa lokalt betingade förutsätt-

ningar och hinder för anställda att delta i arbetsmiljöarbetet. Jag har 

alltså sökt gå bortom frågor kring huruvida arbetsgivaren skapat kanaler 

för deltagande, eller mer kvantitativa frågor såsom i vilken omfattning 

deltagande utnyttjas av anställda. Mer precist har avhandlingen syftat 

till att undersöka och förklara betydelsen av anställdas processpecifika 

kunskap, arbetsmiljödeltagandets praktiker samt representationens pro-

blem för hur arbetsmiljödeltagandet formas lokalt i ett företag med goda 

strukturella förutsättningar för arbetsmiljödeltagande. 
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Avhandlingen bygger på en fallstudie på ett pappersbruk där intervjuer 

genomförts, främst med operatörer. Pappersbruket kännetecknas av att 

de yttre, strukturella och organisatoriska förutsättningarna för de an-

ställdas deltagande är goda. Här finns en stark fackförening, långvariga 

samarbetstraditioner mellan fack och arbetsgivare kring arbetsmiljö, 

långa och fasta anställningar samt relativt goda kunskaper om de möj-

liga riskerna. Flertalet av de faktorer som tidigare forskning påtalat som 

avgörande för arbetsmiljödeltagandet är därmed, i rimlig utsträckning, 

uppfyllda på det studerade pappersbruket. Ett ytterligare skäl till valet 

av pappersbruk är mina personliga erfarenheter från att ha arbetat på ett 

pappersbruk, vilket ger mig förutsättningar för att förstå bevekelsegrun-

derna för anställdas delaktighet i arbetsmiljöarbetet på en sådan arbets-

plats. 

 

Ambitionen har också varit att förstå och förklara det till synes paradox-

ala förhållandet att – trots att det idag finns starka rättigheter för an-

ställda och särskilt för deras skyddsombud att utöva inflytande över det 

egna arbetets arbetsmiljö – så utnyttjas dessa rättigheter inte i den ut-

sträckning som avses i arbetsmiljöreglerna. Avhandlingens analys av 

arbetsmiljödeltagandet visar att goda strukturella förutsättningar inte 

utgör tillräckliga villkor för en kunskapsprocess mellan anställda och 

arbetsgivare om risker och belastningar i arbetsmiljön. Med hjälp av 

teoretiska verktyg om praktikgemenskapernas och arbetarkollektivets 

funktioner visar avhandlingen hur operatörer på pappersbruket skapar 

sin förståelse av arbetet och dess risker och hur de förhåller sig till att 

delta i det arbetsmiljöarbete som arbetsgivaren organiserar.   

 

Att den empiriska studien utfördes på ett enskilt pappersbruk och att den 

gjordes år 2004 gör att resultatens värde som generaliserbar kunskap 

inte kommer sig av att det som beskrivits skulle vara statistiskt repre-

sentativt för svenskt arbetsliv i allmänhet eller ens för det aktuella pap-

persbruket i nutid. Även om pappersindustrin kan framstå som oförän-

derlig har även denna bransch påverkats av omorganisationer och ned-

skärningar, liksom av en teknisk utveckling som ändrat operatörernas 

vardag. Avhandlingen gör alltså inte anspråk på någon sådan representa-

tivitet, utan jag har i stället haft för avsikt att klarlägga centrala princi-

per för arbetsmiljödeltagande. Det är denna principiella kunskap om 

arbetsmiljödeltagandets bevekelsegrunder som är avhandlingens kun-
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skapsbidrag och vars giltighet förhoppningsvis går utöver de specifika 

empiriska omständigheterna.  

 

Detta kapitel ska först sammanfatta resultaten från analyserna i de empi-

riska kapitlen för att därefter fördjupa diskussionen kring några teman 

som är av särskilt intresse för förståelse och analys av anställdas delta-

gande i arbetsmiljöarbetet. Sammanfattningsvis har analyserna visat 

följande huvudsakliga resultat: 

 

 Genom att analysera operatörernas förståelse av och förhåll-

ningssätt till arbetet, visar analysen hur operatörerna gemensamt 

utvecklar en processpecifik kompetens och att denna kompetens 

används för att bidra till produktionen och därigenom legitimera 

arbetarkollektivet och skyddet av dess intressen. Genom att ta ett 

utökat ansvar för att utveckla, sprida och använda sin processpe-

cifika kompetens när produktionen som bäst behöver det, skapar 

operatörerna ett visst handlingsutrymme och en starkare position 

som kollektiv gentemot arbetsgivaren. Inom operatörernas prak-

tikgemenskaper finns alltså ett kunnande om arbetet som är av 

stor betydelse för produktionen, men samtidigt inte är känd eller 

kontrollerad av arbetsgivaren. Denna kunskap har sociala be-

tingelser, då den bygger på att operatörerna känner ett ömsesi-

digt ansvar gentemot varandra för att skapa och sprida kunskap 

och arbetstekniker mellan varandra och att rikta sina arbetshand-

lingar mot gemensamma mål (och alltså inte för egen, individu-

ell vinning i första hand).  

 Analysen visar också hur den processpecifika kompetensen inne-

fattar en förståelse av och kunskap om arbetets risker, samt me-

toder och tekniker för att handskas med dem. Operatörerna tar 

ett ömsesidigt ansvar för att skapa säkra arbetspraktiker och för 

att sprida erfarenheter från kritiska, riskfyllda situationer. Dessa 

arbetspraktiker är avgörande för att hantera de risker som det 

dagliga arbetet i en tung industri innebär, men ligger till stor del 

utanför arbetsgivarens insyn eller kontroll. Operatörernas sätt att 

ge mening åt risker innebär att de i första hand hanteras genom 

att anpassa arbetspraktiker och mer sällan genom att föras fram 

genom arbetsmiljödeltagande. Arbetsgivaren får därmed inte all-
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tid ta del av operatörernas erfarenheter och kunskap om risker i 

arbetet.  

 När det gäller direkt deltagande på de formaliserade arenorna 

för arbetsmiljöarbete har två parallella, samtidiga uppfattningar 

observerats: Att det är enkelt och okomplicerat att påtala pro-

blem och påkalla åtgärder när det gäller arbetsmiljö, samt att det 

kan vara så svårt eller upplevas så avlägset att operatörerna väl-

jer att avstå från denna möjlighet (se även nästa punkt). Att för-

män och skyddsombud finns närvarande i den dagliga verksam-

heten har i intervjuerna framställts som en faktor som bidrar till 

att operatörerna uppfattar det som enkelt och okomplicerat att 

kontakta någon av dem när de har något att säga om arbetsmil-

jön. I synnerhet gäller detta sådana arbetsmiljöproblem som kan 

åtgärdas via enklare underhållsåtgärder. Operatörerna känner 

dock till att förmännens ekonomiska handlingsutrymme är be-

gränsat, så när det gäller mer omfattande ärenden ligger det 

närmare till hands att prata med sitt skyddsombud. Operatörerna 

uppfattar att frågor som rör säkerhet och skydd mot olyckor är 

lättare att få gehör för än andra mer långsiktiga (men minst lika 

viktiga) arbetsmiljöaspekter. Att också föreslå en lösning på 

problemet ökar ytterligare chansen att få gehör. Att vissa områ-

den inte är lika lätta att få gehör för eller inte är lika självklara 

som skyddsfrågor inom arbetsmiljöarbetet – såsom de mer lång-

siktiga eller indirekta hälsoeffekterna av arbetet – påverkar 

också operatörernas uppfattningar om den egna hälsan. Istället 

för att artikuleras som arbetsmiljöproblem och möjliga att på-

verka genom deltagande, uppfattas de snarare som individuella 

brister eller oförmåga att klara av arbetets förutsättningar.  

 Deltagande som innebär direkt kommunikation med den högre 

arbetsledningen, såsom arbetsplatsträffar (APT) eller genom 

rapportering av olyckor och tillbud utnyttjas i liten utsträckning. 

Ett viktigt skäl som framkommit i analysen är att dessa former 

av deltagande förutsätter en typ av praktik och kompetens som 

inte självklart ingår i operatörernas repertoar eller har något 

värde inom arbetarkollektivet. För att föra fram en synpunkt på 

en APT krävs att ärendet artikuleras på ett sätt som passar mö-

tespraktiken och dess begränsade tid och utrymme. Här uppfatt-
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tas arbetsledningen ha ett övertag i möteskompetens, språk och 

uttryckssätt samt i det faktum att mötet äger rum i ledningens 

lokaler, på avstånd från operatörernas egentliga arbetsplats, de-

ras hemmaplan. Att använda rapporteringssystemet kräver viss 

kompetens i att formulera sig skriftligen och innebär också att 

det är en individuell erfarenhet eller åsikt som sätts på pränt, inte 

en gemensam uppfattning som omfattar hela praktikgemenskap-

en. Att som enskild delta aktivt på dessa arenor och utveckla 

kompetens för detta, kan också stå i motsättning till arbetarkol-

lektivets principer om likhet och gemensam problemformule-

ring.  

 Representativt deltagande, främst via skyddsombuden men 

också via utsedda representanter för anställda i temporära pro-

jekt, har en stor roll i arbetsmiljöarbetet på pappersbruket. Att 

skyddsombuden arbetar på skiftlagen gör dem enkla att kon-

takta. Skyddsombuden har också utbildning inom arbetsmiljö-

området, vilket i många fall gör dem mer kunniga än arbetsled-

ningen. Analysen har dock pekat på en rad motsägelsefulla 

aspekter av den representativa rollen, vilka bland annat medför 

att skyddsombuden begränsar sina insatser som ombud. Skydds-

ombudsrollen medför frånvaro från ordinarie arbete, vilket leder 

till att andra måste ställa upp för dem. Samtidigt uppfattas inte 

tydligt nyttan av deras insatser för arbetarkollektivets gemen-

samma mål med arbetet. Svaga organisatoriska strukturer liksom 

frånvaro av praktik för representation inom praktikgemenskap-

erna bidrar till denna otydlighet och brist på erfarenhetsutbyte. 

Ombuden får, å andra sidan, insikter och kunskaper om arbetet, 

arbetsplatsen och tekniken samt relationer med arbetsgivarrepre-

sentanter, chefer och konsulter, som övriga medlemmar av arbe-

tarkollektivet inte har tillgång till. Detta är bidragande orsaker 

till att många skyddsombud, enligt vad som framkommit i inter-

vjuerna, väger sitt engagemang för uppdraget mot risken att bli 

uppfattade som att de vill skilja ut sig från arbetslaget, att de sät-

ter egna, individuella intressen framför kollektivets – och där-

med riskerar att bli utfrysta av sina kollegor.  
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Sammanfattningsvis visar studien på starka samband mellan anställdas 

arbetspraktiker och hur praktikerna för arbetsmiljödeltagande formas – 

vad anställda uppfattar sig kunna påverka och hur detta kan gå till. 

Själva innehållet i anställdas kunskapsbidrag till arbetsmiljöarbetet är 

därmed beroende av arbetspraktikerna och den processpecifika kunskap 

som anställda utvecklar gemensamt. 

 

Nedan diskuteras ett antal av avhandlingens slutsatser i mer detalj. Min 

avsikt är att visa vad avhandlingens analyser har att tillföra tidigare 

forskning om deltagande. Avslutningsvis presenteras några områden 

som efter vad denna studie visat, är av intresse för fortsatta undersök-

ningar.  

 

Arbetsmiljödeltagande som kunskapsprocess 

I avhandlingen har arbetsmiljödeltagandet alltså analyserats utifrån dess 

funktion som kunskapsprocess där anställdas lokalt förankrade kun-

skaper och uppfattningar förväntas bidra till arbetsmiljöarbetets mål och 

inriktning. Detta perspektiv har gjort det möjligt att analysera och rela-

tera anställdas förståelse av och kunskap om arbetet till deras praktik för 

och förståelse av arbetsmiljödeltagande.  

 

Genom detta perspektiv skiljer sig alltså min analys från sådana som 

lagt större vikt vid att klarlägga de strukturella förutsättningarna, om-

fattningen, eller resultatet av anställdas deltagande i arbetsmiljöstyr-

ningen. Ett resultat av den ansats jag använt är att det tydliggör hur svårt 

det är att med enkla mått avgöra vilken grad av inflytande anställda har 

genom arbetsmiljödeltagandet. Att ha inflytande över det egna arbetet 

har i arbetsmiljöforskningen framhållits som ett av deltagandets huvud-

sakliga syften (Strauss 1998a) och som en faktor för god arbetsmiljö 

(Karasek & Theorell 1990). Min studie visar dock på att många av de 

frihetsgrader som operatörerna har i arbetet till stor del tas för givna och 

ses inte som direkta resultat av delaktighet eller inflytande. Detsamma 

gäller även en stor del av praktikerna för att skapa säkerhet i arbetet, 

som ses som en del av utvecklingen av adekvat processpecifik kompe-

tens och inte nödvändigtvis som arbetsmiljöåtgärder. De fall då operatö-

rerna väljer att inte uttrycka åsikter som de har, exempelvis på APT, har 
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också i analysen också visat sig ha andra bakomliggande orsaker än 

upplevd brist på möjlighet att utöva inflytande.  

 

Så länge som det inte uppstår en förhandlingssituation eller konflikt är 

det därmed inte säkert att operatörerna definierar sina bidrag till arbets-

miljöarbetets gemensamma kunskapsprocess i termer av inflytande eller 

påverkansmöjlighet, utan att detta snarare ses som något som ingår i 

arbetet. Av detta följer att varken en analys av strukturella, organisato-

riska kanaler för deltagande eller enkla frågor till anställda om deras 

möjligheter att delta säkert visar vilket egentligt inflytande anställda har 

när det gäller att påverka arbetsmiljöarbetets kunskapsprocess. Med 

andra ord är det deltagande som föreskrivs i de regler som finns för hur 

arbetsmiljön ska styras, en process för samverkan och gemensam pro-

blemlösning mellan arbetsgivare och arbetstagare, vilket är något mer 

än enbart en chans till information eller till att opponera sig mot dåliga 

arbetsmiljöförhållanden. Arbetsmiljödeltagande som kunskapsprocess 

är svår att värdera och definiera i absoluta termer av deltagande och 

icke-deltagande, också för de som är berörda. Ett av denna avhandlings 

bidrag är därför att visa på hur deltagandet kan studeras som kunskaps-

process för att integrera anställdas lokala, situerade kunskap i arbetsmil-

jöstyrningen och därmed bättre förstå deltagandets förutsättningar och 

möjliga bidrag till en bättre arbetsmiljö. 

 

Det individuella deltagandets kollektiva grunder 

Med utgångspunkt i Bergmans analys av processpecifik kompetens och 

Wengers teoretiska modell över sambanden mellan lärande, menings-

skapande och identitet, har analysen visat på hur kunskap om och i arbe-

tet – inklusive arbetsmiljön – skapas och formas i sociala sammanhang. 

Den analys som presenterats i avhandlingen visar att anställdas delak-

tighet inte kan förstås som en rak, enkel överföringsfunktion mellan 

individuella upplevelser av och åsikter om arbetsmiljön och företagets 

arbetsmiljöarbete. Analysen lyfter fram betydelsen av kollektiva proces-

ser för hur anställda skapar mening kring arbetet och kring sina möjlig-

heter och drivkrafter att agera i arbetsmiljöfrågor.  

 

Arbetet inom processindustrin förutsätter att lokal, processpecifik kom-

petens utvecklas över tid av operatörerna och att denna kunskap sprids 

mellan dem för att alla ska kunna rikta sina arbetshandlingar mot 
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samma mål, på det sätt som Bergman (1995) beskriver. Processoperatö-

rernas kunskap och förståelse av det egna arbetet är på så sätt avhängigt 

en kollektiv förståelse av och kunskap om arbetet. Av detta följer att 

lokal kunskapsutveckling, såsom Wenger (1998) visat, också innebär en 

social process som knyter de anställda samman genom ömsesidiga en-

gagemang, för varandra och för gemensamma målsättningar med arbe-

tet. Att arbeta innebär, utifrån dessa ansatser, inte enbart att utföra vissa 

handlingar, utan innefattar också vissa sätt att vara (identitet) och rela-

tera till kollegor inom praktikgemenskapen liksom till andra praktik-

gemenskaper.  

 

En slutsats som följer av avhandlingens analys när det gäller arbetsmil-

jödeltagandet är att de sätt som arbetsmiljön uppfattas och begripliggörs 

inte (enbart) är en individuell process utan en del av ett gemensamt me-

ningsskapande inom praktikgemenskapen. Praktikgemenskapernas lo-

kala, situerade kunskap om arbetet ger med andra ord förutsättningar för 

att ett förhållande i arbetsmiljön överhuvudtaget ska identifieras som ett 

problem eller som en risk av en typ som ska förmedlas till arbetsgiva-

ren. Även det direkta deltagande har därmed en kollektiv grund och är 

inte enbart en avspegling av individuella upplevelser, preferenser eller 

ageranden.  

 

Risker som inte formuleras som arbetsmiljöproblem 

Analysen har visat att många aspekter av anställdas arbetsmiljö – risker, 

säkerhet och hälsa – hanteras utan att formaliseras som ärenden i ar-

betsmiljöarbetet. De utgör istället en integrerad del av arbetspraktikerna 

där problem kan få sin lösning direkt ”på golvet”, i arbetet. Detta ger 

också stöd för Gherardis (2000) argument att det inte går att särskilja 

praktik för riskhantering i arbetet från arbetspraktik. Tekniker för risk-

hantering i arbetet utvecklas och sprids bland de anställda på samma sätt 

som – och som en del av – processpecifik lokal kompetens. Menings-

skapandet kring vad som utgör en risk och hur den bör hanteras är alltså 

i många avseenden något som utvecklas av och lärs ut mellan anställda.  

 

En del i detta meningsskapande är hur operatörerna ibland väljer att 

prioritera produktionen framför säkerhet/arbetsmiljö. Analysen visar att 

risktagande också är ett sätt för operatörerna att ta det utökade ansvar 

för produktionen som ger legitimitet åt arbetarkollektivet, exempelvis 
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genom att genomföra riskabla ingripanden för att undvika haverier eller 

minimera tiden för produktionsstopp.36 Operatörernas förhållningssätt 

till arbetets risker är därför inte alltid eller nödvändigtvis negativt – 

ibland till och med tvärtom.  

 

Samtidigt som analysen visar hur förståelse och hantering av arbetets 

risker är knutna till operatörernas arbetspraktiker visar den att dessa 

praktiker för riskhantering i begränsad utsträckning formuleras som 

frågor för arbetsmiljöarbetet. Tvärt om pekar analysen på att operatörer-

na har incitament att hålla denna kunskap inom arbetarkollektivet. Vik-

tiga delar av arbetet med att identifiera, förebygga och hantera risker i 

arbetet ligger därmed utanför den gemensamma kunskapsprocessen och 

därmed bortom arbetsgivarens egentliga kontroll. Att operatörerna inte 

påtalar risker genom det formaliserade arbetsmiljödeltagandet behöver 

därför inte betyda att risker inte finns eller att de inte är kända av opera-

törerna.  

 

Arbetsmiljödeltagandet som gränspraktik 

Genom att utgå från det perspektiv på lärande och meningsskapande 

som den teoretiska ansatsen om praktikgemenskaper utgör, visar av-

handlingens studie av arbetsmiljödeltagande på pappersbruket hur detta 

deltagande innebär ett möte mellan praktikgemenskaper i en gemensam 

gränspraktik (boundary practice, med Wengers begrepp). Av denna ut-

gångspunkt följer att relationen mellan praktikgemenskaperna också 

inverkar på hur en gemensam gränspraktik kan formas. Att se relation-

erna mellan arbetsgivare och arbetstagare som en relation mellan prak-

tikgemenskaper innebär att också beakta hur gemenskaperna definierar 

sig i relation till varandra, hur de formar sina målsättningar, ömsesidiga 

engagemang, meningssystem, interaktioner och sätt att uttrycka sig och 

sin identitet. Detta sätt att betrakta relationer mellan praktikgemenskap-

er går därmed bortom det som i mer strukturella analyser av arbetsmil-

jödeltagande benämns som goda eller konfliktfyllda partsrelationer. Den 

”etikett” på en relation som bra eller mindre bra är inte tillräcklig för att 

förstå hur relationen i sig påverkar arbetsmiljödeltagandet. Avhandling-

ens analys visar att kunskapsprocessen kring arbetsmiljö kan begränsas 

                                                 
36

Jfr prologen till denna avhandling. 
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av historiskt formade praktiker för interaktion – också i de fall då parts-

relationerna, såsom på det studerade pappersbruket, med fog kan besk-

rivas som goda, med etablerade strukturer för samverkan och goda in-

tentioner från båda parter.  

 

Här har analysen visat att sådana begränsningar i anställdas arbetsmiljö-

deltagande har en förklaring i hur själva gränspraktiken är formad. Ar-

betsmiljöarbetet betraktat som praktik har sin hemvist i arbetsgivarens 

domäner, eftersom arbetsgivaren har ansvar att genomföra de aktiviteter 

och åtgärder som lagen kräver. Eftersom det är arbetsgivaren som styr 

produktionens teknik och organisering, därmed också förfogar över de 

resurser som krävs för att driva arbetsmiljöarbetet och som har mandat 

att fatta beslut om vad som ska göras och vem som ska göra vad i ar-

betsmiljöarbetet, framstår det som självklart att detta inte är givna delar 

av operatörernas arbetspraktiker. Den gränspraktik för arbetsmiljöarbete 

som operatörerna ska delta i är med andra ord inte anpassade till eller 

formade efter deras arbetspraktiker. Deltagande i möten, i den form som 

den beskrivs i intervjuerna, är inte självklart eller enkelt för operatörer-

na, eftersom denna praktik skiljer sig från den ordinarie arbetspraktiken 

till såväl repertoar som ”style”, för att använda Wengers begrepp. Att 

utveckla sin kompetens och därigenom skapa en identitet som duktig, 

pålitlig, kunnig operatör och kollega innebär för operatörerna något an-

nat än – och i viss motsättning till – vad det innebär att skapa sig en 

identitet som duktig, kunnig och framgångsrik inom den (mötes-)praktik 

för deltagande som är etablerad på pappersbruket. Operatörerna uppfat-

tar därmed också själva (mötes-)rummet och de praktiker det implicerar, 

som tillhörande en annan praktikgemenskap än deras egna, en som as-

socieras med arbetsledningen mer än operatörerna själva. Att ställa upp 

på mötespraktikens villkor, att förkovra sig i och framgångsrikt nyttja 

dess form, kan på samma gång stå i motsättning till och utmana operatö-

rernas praktiker för att hantera dessa frågor.  

 

Att formaliseringen av arbetsmiljödeltagande på pappersbruket är så 

tydligt knuten till arbetsledningens verksamhetsstyrande praktiker och 

på samma gång avskild från operatörernas arbetspraktiker hindrar där-

med dess funktion som gränspraktik och gemensam kunskapsprocess. 

Avhandlingens analys visar att utformningen av de formaliserade are-

norna för arbetsmiljödeltagande gör dessa inkompatibla med operatö-

rernas arbetspraktiker och identiteter. De sätt som operatörerna uppfat-
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tar att arbetsledningen bemöter framförda synpunkter och åsikter inne-

bär också en demonstration av operatörernas svaga ställning inom denna 

gränspraktik, som domineras av arbetsledningens verksamhetsstyrande 

praktiker.  

 

Skyddsombudens viktiga men svåra mellanposition 

Skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetets kunskapsprocess har i av-

handlingens kapitel 8 analyserats med Wengers term ”brokers”, alltså 

som personer som agerar för att introducera element från en praktikge-

menskap i en annan. I detta fall innebär det en översättning av arbets-

miljöaspekter, uppfattningar, synpunkter eller kunskap från operatörer-

nas praktikgemenskaper till arbetsledningens verksamhetsstyrande prak-

tiker. Men, som också Wenger visar, är det inte fråga endast om att 

överföra information eller att översätta operatörernas åsikter och erfa-

renheter till ett språk som fungerar i arbetsgivarens praktiker. För att ett 

lärande ska äga rum, för att denna form av representativt arbetsmiljödel-

tagande ska uppfylla regleringens syften – att samverka för att göra rätt 

bedömningar av risker och fatta rätt beslut om åtgärder – så krävs att 

skyddsombuden uppfattas som relevanta i arbetsmiljöarbetet som verk-

samhetsstyrande praktik, alltså som (mer eller mindre perifera) med-

lemmar i denna gemenskap. Först genom att nå tillräcklig grad av tillhö-

righet och delaktighet (”belonging” resp. ”participation” i Wengers mo-

dell) får skyddsombuden också förhandlingskraft (”negotiability”) att 

kunna påverka arbetsmiljöarbetets praktik. Men, som analysen visat, 

innebär detta att skyddsombuden utvecklar tillhörighet, delaktighet och 

engagemang i en praktikgemenskap som inte är kompatibel med arbe-

tarkollektivet. 

 

Även om det framstår som självklart för operatörerna att vända sig till 

sina respektive skyddsombud när det gäller arbetsmiljöfrågor, så riske-

rar skyddsombuden att bli utfrysta om uppdraget som ombud tar alltför 

stor plats. Att agera som arbetsmiljöexpert, att inneha möteskompetens, 

att av arbetsledningen erbjudas teknisk kunskap om anläggning, samt 

kunskap om organisationen, innebär deltagande i praktikgemenskaper 

som skiljer sig från, och i vissa avseenden står i motsättning till, arbe-

tarkollektivets ömsesidighet, likhetsprincip och gemensamma målsätt-

ningar. Ombuden förändrar sin repertoar av kunskaper och uttryckssätt 

(”style”), vilket gör att deras styrka, status och erkänsla inom sin ur-
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sprungliga praktikgemenskap försvagas. I vissa fall kan ombuden också, 

i egenskap av arbetsmiljöexperter, tvingas agera mot praktikgemen-

skapens intresse, exempelvis genom att driva igenom en skyddsåtgärd 

som hindrar operatörerna från att lösa problem i produktionen, dvs. från 

att ta det ansvar för produktionen som utgör praktikgemenskapens ge-

mensamma mål (”enterprise”).  

 

Skyddsombudens representativa roll försvåras av svaga strukturer för 

representativ praktik vilket innebär att ombuden har begränsade möjlig-

heter att kommunicera med kollegorna för att samla åsikter eller för-

ankra beslut. En orsak till dessa bristande strukturer för representativt 

deltagande är att arbetsgivaren inte uppfyllt sina skyldigheter att ge om-

buden den tid och det utrymme de har rätt till för att kommunicera med 

kollegorna. Men detta är inte hela förklaringen. Som flera skyddsombud 

påpekat i intervjuerna kan det vara svårt att faktiskt utnyttja det ut-

rymme som de har rätt till, på grund av trycket från arbetskamraterna. 

Skyddsombudens frånvaro från det ordinarie arbetet är ett exempel på 

en källa till frustration, då det innebär en ökad belastning för de kvarva-

rande kollegorna, liksom att det är oklart för operatörerna hur deras 

åsikter och kunskaper tas tillvara.  

 

Detta visar att det inte heller finns strukturer för representation inom 

operatörernas praktikgemenskaper, att representativt deltagande inte ses 

som ett gemensamt mål. Projektdeltagande tenderar därför att bli ett 

personligt projekt för skyddsombuden, som då både får och tvingas 

driva egna linjer i olika frågor. Skyddsombuden blir då inte enbart ”bro-

kers” utan också självständiga aktörer inom arbetsmiljöarbetets prakti-

ker. Detta engagemang, som kräver endera frånvaro från det ordinarie 

arbetet eller att ombuden offrar sin fritid, står i kontrast till hur arbetar-

kollektivet definierar sitt engagemang i arbetet. Det blir därför oklart för 

arbetarkollektivet var ombuden har sin lojalitet – hos arbetarkollektivet 

eller hos det tekniska/ekonomiska systemet. Den individuella relation 

som skyddsombuden tvingas etablera med arbetsgivaren öppnar för en 

misstanke om att ombudet ”går med en förman i magen” och aspirerar 

på att göra karriär inom arbetsgivarens verksamhetsstyrande praktiker. 

Under dess villkor blir den identitet som skyddsombuden utvecklar i sin 

roll som ombud inkompatibel med vad som förväntas av en medlem av 

arbetarkollektivet.  
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Dessa slutsatser har betydelse för hur man inom forskning och reglering 

kan se på skyddsombudens roll på företagen. Skyddsombudens roll som 

pådrivare för att förmå anställda att arbeta säkert har strukits ur regle-

ringen sedan länge (Steinberg 2004, Frick 1996) till förmån för en mer 

representativ roll. Det är dock inte ovanligt att ombuden har en roll som 

drivande aktörer och i viss mån experter på arbetsmiljö (Hall et al. 

2006), vilket även var fallet på pappersbruket. En sådan roll kan, som 

analysen ovan visat, i avsaknad av väl utvecklade organisatoriska struk-

turer som ger ombuden tid för sitt uppdrag utan att detta går ut över ar-

betskamraterna, leda till att ombudens relation till kollegorna försämras, 

vilket gör det än svårare att agera representant.  

 

Teoretiska reflektioner 

Avhandlingens syfte har i första hand varit empiriskt, med ett antal em-

piriska frågeställningar. Det teoretiska bidraget har därför främst hand-

lat om att använda ett urval av teoretiska perspektiv för att förstå och 

förklara de empiriska fynden. Men att använda teoretiska redskap på ett 

(nytt) empiriskt område ger också insikter om teoriernas tillämpbarhet, 

förtjänster och begränsningar. Jag vill därför göra några korta reflekt-

ioner kring sådana insikter som avhandlingens analysarbete fört med 

sig.  

 

Wengers teoretiska modell om praktikgemenskaper har i avhandlingen 

kombinerats med Bergmans analys av lagarbetets betydelse för produk-

tionen och för utvecklingen av processpecifik kunskap, samt med Lys-

gaards teori om arbetarkollektivet. Denna kombination av teoretiska 

ansatser har gett flera fördelar, jämfört med att enbart anamma exem-

pelvis Wengers ansats. Bergmans analyser av processpecifik kompetens 

ligger visserligen i linje med Wengers modell för lärande i organisation-

er, men Bergmans analys går betydligt djupare när det gäller betydelsen 

av denna kompetens – och av samarbetet mellan operatörerna – för pro-

duktionen. Samtidigt går Wenger betydligt längre än Bergman i att ut-

veckla de sociala, relationella och identitetsmässiga aspekterna av kun-

skap i arbetet, eftersom Bergman främst betonar de tekniska bestäm-

ningarna av hur operatörerna samarbetar och förhåller sig till varandra. 

Tillsammans ger dessa två ansatser därmed en mer heltäckande modell 
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för att förstå kollektiva, sociala kunskapsprocesser i arbetet än vad de 

gör var för sig.  

 

När det gäller maktanalys så begränsar sig Wengers modell till gräns-

dragningar mellan praktikgemenskaper och funktioner av dessa, såsom 

marginalisering av kunskaper och erfarenheter. Han pekar på identi-

tetsmässiga och tillhörighetsmässiga gränser mellan olika grupper av 

människor. Wenger konstaterar också att vissa relationer mellan prak-

tikgemenskaper har en lång historia och innebär djupt förankrade för-

hållningssätt. Lysgaards teori om arbetarkollektivet förklarar dock dessa 

relationer och de maktförhållanden och rationaliteter de innebär på ett 

sätt som Wengers modell inte förmår. Genom att betrakta operatörernas 

sätt att skapa gemensamma mål med arbetet, det som Wenger kallar 

”enterprise”, som ett uttryck för arbetarkollektivet (i Bergmans tolkning 

av Lysgaard) och dess behov av att legitimera sin skyddsfunktion, fram-

träder en betydligt skarpare bild av relationen mellan arbetsgivare och 

operatörer, av drivkrafter och incitament, än vad begreppet praktikge-

menskap ensamt visar. Med en mer utarbetad maktanalys blir det också 

möjligt att analysera varför praktikgemenskapernas gränser är svåra att 

korsa liksom varför olika praktiker är kompatibla med varandra, eller ej.  

 

I avhandlingens analys har dessutom ett antal perspektiv använts för att 

förstå anställdas relation till risker och varför de i riskfyllda situationer 

ibland prioriterar produktionen framför sin egen säkerhet (jfr Sanne 

2009, Langaa Jensen 2002, Gherardi 2000). Genom att ta vissa risker, 

som gynnar produktionen genom att exempelvis minimiera störningar, 

skapar arbetarkollektivet en starkare ställning gentemot det tek-

niska/ekonomiska systemet. Detta förhållningssätt till risker i arbetet 

hade möjligen gått att få syn på även med Wengers analys av hur an-

ställda skapar mening i arbetet. Men det hade då framstått som irration-

ellt, i och med att de maktförhållanden, som omger detta meningsskap-

ande, hade varit bortom analysens räckvidd. 

 

Anställdas självpåtagna risktagande spelar arbetsgivaren i händerna, 

rent ekonomiskt, samtidigt som arbetsmiljöstyrningen – inklusive for-

mer för deltagande från anställda – ibland har en manipulativ karaktär, 

som bland andra Rasmussen (2010) och Zoller (2003) visat, där de som 

drabbas av skador åläggs skulden för det inträffade. Men, som jag visat i 

denna avhandling, sker ett utökat risktagande även i en organisation 
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som faktiskt värnar om säkerheten och där partsrelationerna är goda.  En 

implikation av detta är att anställdas deltagande är viktigt – men inte 

tillräckligt för att identifiera och förebygga alla risker i arbetsmiljön. 

Därför fyller arbetsgivarens faktiska ansvar för arbetsmiljön en viktig 

funktion. Men avhandlingens analys av relationerna mellan arbetsgivare 

och anställda öppnar också för att det kan finnas ett behov av en utom-

stående part, som ur ett expertperspektiv kan bidra med att identifiera 

olycks- och hälsorisker på arbetet. Detta är en roll som i regleringen 

tillskrivs företagshälsovården, även om denna också behöver ha ett nära 

samarbete med företaget för att nå goda resultat (Schmidt et al. 2011). 

 

Vidare forskning 

Denna avhandling har studerat en produktionsmiljö som kännetecknas 

av väl kända produktionsförhållanden och partsrelationer, med ett starkt 

fack och en företagsövergripande prioritering av säkerhet i arbetet. I 

andra branscher är utmaningen sannolikt större för att etablera goda 

strukturer för deltagande, även om det givetvis också finns exempel på 

företag som kommit betydligt längre i sin utveckling än vad pappers-

bruket hade gjort vid tiden för studien. Studier av arbetsmiljödeltagande 

i andra branscher än inom industrisektorn behövs, inte bara för att peka 

på de problem som avsaknaden av starka fackförbund och låg priorite-

ring av hälsa medför, utan främst för att lyfta fram potentialer för ut-

veckling och förklara principerna bakom framgångsrika satsningar. 

 

Att sprida kunskap om goda exempel på hur god arbetsmiljö kan uppnås 

har varit en populär strategi, även inom forskningen, där AFA Försäk-

rings forskningsprogram ”Från ord till handling” som pågick mellan 

2010 och 2012 är ett exempel bland många. Men det saknas fortfarande 

kunskap om hur arbetsmiljöarbete kan drivas för att vara effektivt, både 

vad gäller att faktiskt identifiera och förebygga ohälsorisker i arbetet 

och vad gäller de resurser som satsas. När det gäller arbetsmiljödelta-

gandet är en intressant utmaning för både praktiker och forskning att 

studera hur detta påverkas av en integrering mellan arbetsmiljöstyrning 

och produktionsstyrning, alltså där de verksamhetsstyrande praktikerna 

inte är strukturerade i så kallade stuprör mellan produktion/kvalitet, ar-

betsmiljö, miljö etc., utan istället sker i en integrerad process.  
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Sådana satsningar på integrering sker ibland under särskilda paroller, 

såsom genom ISO-certifierade ledningssystem eller genom införandet 

av lean production eller liknande styrsystem. En bakomliggande princip 

bakom sådana strukturerade system är att anställdas kunskap ses som en 

viktig resurs i kvalitetsarbetet och för produktiviteten. De innefattar 

därför (åtminstone på papperet) flera kanaler och strukturer för anställ-

das medverkan som skiljer sig från de som finns på det här studerade 

pappersbruket genom att de är formade efter anställdas arbetspraktiker, 

alternativt att arbetspraktikerna aktivt formas för att passa systemen 

(vilket i fackpress och massmedia tycks uppfattas som det vanligaste). 

Dessa system har alltså ambitionen att lösa en del av de problem som 

avhandlingen pekat på när det gäller att skapa fungerande gränsprakti-

ker mellan arbetsgivare och arbetstagare, liksom mellan olika personal-

kategorier (Antonsson et al. 2011).  

 

De ISO-baserade ledningssystemen anklagas dock ofta för att vara 

”papperstigrar”, som inte har något större inflytande över hur arbetet 

utförs eller hur förbättringsarbetet genomförs. Lean, däremot, innebär 

ofta rätt genomgripande organisatoriska förändringar, men har å andra 

sidan mött stark kritik för att ekonomiska styrmedel och mätetal så 

starkt dominerar andra aspekter av verksamheten. Lean har också an-

setts leda till omänskliga arbetsförhållanden, där alla arbetsmoment är 

uppdelade i ytterligt korta sekvenser som repeteras om och om igen i 

hög takt, vilket leder till bland annat förslitningsskador. Kunskap be-

hövs därför om hur olika typer av avancerad verksamhetsstyrning, med 

väl utvecklad systematik och etablerade strukturer, även kan inkludera 

arbetsmiljö i dessa, liksom hur systemen för anställdas delaktighet kan 

användas, i synnerhet när det gäller kunskapsprocesser kring arbets-

miljö.  

 

Den växande tjänstesektorn på svensk arbetsmarknad ger också nya 

utmaningar för att konstruera ett arbetsmiljöarbete med god systematik 

och förmåga att förebygga ohälsa. Att etablera en stark samverkan i en 

gemensam kunskapsprocess kring arbetsmiljö framstår som betydligt 

svårare på arbetsplatser där facken av tradition är svagare än inom indu-

strin och där riskerna för ohälsa ofta är mer långsiktiga och indirekta. 

Det är därför av intresse att undersöka hur ett väl fungerande arbetsmil-

jödeltagande kan utvecklas inom denna sektor. Generellt finns det också 

behov av att finna fungerande sätt att inkludera psykosocial arbetsmiljö, 
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diskriminering med mera, inom deltagandets praktiker. Arbetsmiljödel-

tagandet torde vara av särskilt stor betydelse för att förebygga ohälsa 

inom dessa områden, eftersom riskerna i hög utsträckning är knutna till 

själva arbetspraktikerna och därmed är svåra att upptäcka utan medver-

kan från arbetstagarna. 

 

Anställdas egna insatser för att förbättra sin egen och sina kollegors 

arbetsmiljö är och kommer att förbli en viktig resurs för att minska 

olyckor och ohälsa i arbetet. Inte minst är ansvaret för varandra, kolle-

gor emellan, för att hitta arbetssätt som avlastar, fördelar, underlättar 

och minskar exponeringen för risker i arbetet, av mycket stort värde. 

Denna avhandlings resultat kring arbetarkollektivets och praktikgemen-

skapernas betydelse och funktion i dessa samspel mellan kollegor, mel-

lan anställda och arbetsgivare liksom med de organisatoriska och regle-

ringsmässiga strukturer som formar arbetsmiljöarbetet, visar på en möj-

lig väg för fortsatt forskning om detta viktiga ämne.  
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Summary 
 

 

 

The starting point and rationale for the present thesis is that work-

related injuries and diseases cause much suffering for those affected, as 

well as great societal costs — 3-5% of GNP according to conservative 

calculations. A recent official public inquiry (SOU 2013:25) finds that 

large groups of workers are forced into early retirement due to poor 

working conditions, when everyone instead should work longer to sus-

tain the Swedish welfare model. One important way to prevent acci-

dents and ill health at work is a well-functioning system of occupational 

health and safety management (OHSM). Both Swedish law and the EU's 

Framework Directive, as well as research on OHSM, emphasise the 

importance of worker participation for identifying, eliminating and pre-

venting risks at work. Through participation, workers can improve the 

OHSM by contributing their knowledge of their work and the work-

place, and its risks and shortcomings, all of which may affect their phys-

ical or psychological health. 

 

Research on worker participation in OHSM has mainly focused on 

structural conditions for participation such as organisational arrange-

ments, industrial relations, or union support. Business-oriented research 

has claimed positive effects from worker participation on company 

productivity and product quality, while research on occupational health 

has stressed the positive effects of participation on health and the effec-

tiveness of OHSM. However, there has been less research on the pre-

requisites for, and actual processes of, worker participation, including 

situations with good structural preconditions. Hence, less is known 

about the contribution of workers’ experience and insight in OHSM 

processes for developing knowledge about risks at work, how to man-

age them and preventing injury and ill health. 

   

Outline of the thesis 

The aim of the present thesis is to understand the prerequisites and con-

ditions for worker OHSM participation, seen here as a joint knowledge 
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process for work environment issues. More precisely, the thesis aims to 

analyse the significance of workers’ local and situated knowledge, the 

construction of participative practices, and the problems and advantages 

of representative participation. The thesis also aims to explain the para-

dox that favourable structural conditions for participation are only partly 

used by the workers, despite evident risks at work. 

 

The empirical basis is a case study at a paper mill. The mill was chosen 

as its OHSM to a large extent fulfils what research claims are necessary 

conditions for effective participation such as: a well implemented or-

ganisation of OHSM; good relationships between the unions and the 

employer; active, trained and union supported safety representatives; 

possibilities for direct participation through, for example, everyday con-

versations with first line managers; regular meetings with senior man-

agement where health and safety was on the agenda; and reporting sys-

tems. 23 qualitative interviews and one group interview were conduct-

ed, mainly with workers and safety representatives, but also with two 

managers, the OHSM coordinator, the union chairman, a human re-

sources officer, and a physician within the OHS medical service. The 

interviews were recorded, transcribed and were analysed using princi-

ples from discourse analysis. The author’s experience of working at a 

paper mill also helped in the interpretation of the interview data.  

 

The study’s focus is on the social conditions for and practices of partici-

pation in OHSM as a boundary practice meant to generate knowledge 

sharing between employer and employees. The aim is to create useful 

assessments of and solutions for any deficiencies in the work environ-

ment. To understand the possibilities and problems of such participa-

tion, the analysis uses a combination of three theoretical perspectives on 

work and (situated) knowledge: Etienne Wenger’s (1998) approach to 

communities of practice; Paavo Bergman’s (1995) analysis of teamwork 

in the process industry; and Sverre Lysgaard’s (1961/2001) theory of 

the workers’ collective.  

 

Wenger’s concept of communities of practice partly overlaps with 

Bergman and Lysgaard’s analysis of power and knowledge at the work-

place. However, Wenger’s model is more general and does not presup-

pose a workers’ collective or even teamwork. Wenger emphasises the 

relationship between learning, meaning and identity, and discusses how 
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learning within a community of practice also includes becoming some-

one, acquiring a certain style and a certain repertoire of competencies, 

as well as certain ways of relating to members and non-members of the 

community. It also includes having a relationship of “mutual engage-

ment” that comprises those who contribute to the “joint enterprise” of 

the community. In this way, boundaries are created between communi-

ties of practice, which also define what it means to be inside or outside 

the community. To better understand the meaning and history of these 

boundaries, Bergman and Lysgaard’s analyses of the functions of the 

workers’ collective in industrial (power) relationships have been useful.  

 

The analysis is developed in four empirical chapters. The first chapter 

focuses on social aspects of knowledge and competence as part of the 

work within a community of practice. The second chapter explores how 

risks at work are included in workers’ meaning systems and dealt with 

through everyday work practices. The third chapter analyses participa-

tive practices, knowledge boundaries, and the impact of worker-

management relationships on the possibilities of establishing a mutual 

knowledge process. The fourth chapter discusses representative partici-

pation, focusing on the contradictory role of safety representatives, and 

the personal consequences when crossing the boundaries of their local 

community of practice. The main results will be described below.  

 

A process-specific competence within communities of 

practice 

To get a picture of what workers can contribute to the mutual 

knowledge process of OHSM, it is important to understand the funda-

mental prerequisites for knowledge in and of the workplace. The thesis 

argues that workers’ knowledge of their work and working conditions 

has social roots in the activities of the local communities of practice, as 

well as the more extensive workers’ collective at the plant. 

 

Workers at the studied paper mill develop a process-specific compe-

tence, which is essential to run the production process in an efficient 

and safe way. This competence consists of “know-how” of how to per-

form and optimise local work tasks and how to coordinate efforts. It 
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also includes an understanding of the whole technical system and its 

reactions to the various operations performed. Workers’ knowledge is 

also crucial to discover problems, irregularities and failures at an early 

stage, for example by using several senses to detect vibrations, smells or 

noises that deviate from the normal and optimal operation. Such compe-

tence is developed through experiences from many work situations and 

years of attempts to adjust and optimise the process.  

 

As Bergman points out in his study, this knowledge is circulated be-

tween workers, making them, individually and as a collective, experts 

on the specific production process. Thus, the know-how needed to “put 

the factory in motion” belongs to the workers. Taking responsibility for 

developing and sharing this knowledge is, as Bergman argues in his 

development of Lysgaard’s theory, how the workers’ collective assumes 

a responsibility for the production process. This in turn supports the 

strength of the workers’ collective as a mechanism to protect individual 

workers from the potentially “insatiable demands” of the “technical-

/economical system”. The collective’s strength also gives workers some 

freedom to adjust their workload and is, in addition, the framework 

within which the workers can develop their process-specific compe-

tence. The workers’ collective is based on a shared moral outlook on 

work and industrial relationships, which oblige workers to contribute to 

the common good.  

 

Definitions and handling of risk as part of everyday work 

The second part of the analysis is focused on how workers relate to risks 

at work. The industrial setting is still a dangerous workplace, even 

though much has been done to eliminate risks by both the employer and 

other actors such as machine and equipment manufacturers. Working at 

the paper mill means working with numerous variables, including huge 

machines with moving parts, heavy equipment, heavy materials, and 

heat, chemicals, and heights, and all of which expose workers to risk 

and danger. Despite this, workers tend to perceive their working envi-

ronment as safe, a view that is supported by the (relatively) low fre-

quency of accidents, considering the high exposure to risks. One expla-

nation for this situation is that workers’ local, process-specific compe-

tence includes a particular attitude towards risks, which informs and is 



 

263 

 

informed by various local techniques for dealing with workplace dan-

gers. These include well-organised forms of worker cooperation, syn-

chronised patterns of movement among the machines, shared experien-

ces of and knowledge from critical situations, extensive information for 

newcomers, and a mutual engagement in each other’s safety. However, 

this attitude and its related practices also mean that risks at the work-

place are not always perceived as problematic but as part of ordinary 

work, and hence accepted by the workers. The analysis also shows that 

risk-taking is a way for workers to manifest their responsibility for 

keeping production going. By doing so, they contribute to making the 

workers’ collective a legitimate part of the company. As one important 

result of this attitude, workers do not consider all potential risks as rele-

vant to articulate as issues within the OHSM formal knowledge process. 

In other words, such accepted — and managed — risks are not really 

seen as “risks” by the workers, and are thus not topics considered im-

portant enough to be brought up within the OHSM.  

 

Underutilised forms for collective workers’ participation 

The third part of the analysis in the thesis focuses on four organisational 

forms of direct worker participation. At the studied paper mill, safety 

had become a management priority. Most workers considered it easy to 

contact their foreperson — the first form of participation — for com-

plaints, observations of failing machines, missing safety equipment and 

so forth. Some, however, said they would rather use a second form of 

participation, namely contacting the safety representative since they 

knew them better and the representatives were more present at work. 

The foreperson also has limited authority, which meant that they were 

mostly approached by workers with minor maintenance issues rather 

than demands for new equipment or new construction. The third form of 

participation consists of regular workplace meetings with senior man-

agement, where OHS was a regular subject on the agenda. In principle, 

these meetings provided an opportunity to discuss subjects related to the 

work environment. In practice, however, workers rarely took this 

chance to influence OHSM.  

 

The thesis discusses several explanations for this situation. The work-

ers’ reluctance to discuss safety at these meeting did not come from a 
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lack of opinions, ideas or suggestions as such, but were discussed at 

length among the workers in their own workplaces, especially in the 

control room. However, the workplace meeting forum was regarded as 

an obstacle for workers to express themselves. Firstly, the meetings 

were held in the management office, away from the shop floor and the 

machines, that is within the management’s domain. Secondly, the man-

agers dominated the meeting, using up most of the time with infor-

mation and instructions. OHS was normally only the last issue on the 

agenda. Thirdly, workers felt that they had to have “the gift of the gab” 

because to express opinions in such a meeting one had to precisely ar-

ticulate their views in a way that would be understood and respected by 

the managers. Such competences were, however, not at the core of the 

workers’ process-specific knowledge and were not valued competences 

within their communities of practice.  

 

A fourth avenue for direct participation was the official reporting sys-

tems, usually used by workers to report accidents, incidents or safety-

related deviations. Yet, the reporting systems were not used as intended, 

as workers refrained from writing reports, arguing that the accident or 

injury was not severe enough, or that they did not think it was their job 

to report a certain situation. Safety representatives were often called 

upon to write the reports on behalf of the workers, or assist in the writ-

ing. Analysing this situation from the perspective of knowledge outlined 

above it is clear that the workers’ reluctance to write reports came from 

it being seen as an individual’s definition of an event, and not a part of 

the work of the community of practice, and hence supported by it. By 

writing a report, the worker would risk manifesting claims about local 

working conditions that were not in line with the collective view. Also, 

the operator might reveal mistakes, thus making the individual worker, 

or the team, look bad in front of management. As in the meetings, re-

ports called for clear and precise descriptions in writing, something that 

was not a natural part of the workers’ repertoire of competencies.  

 

The contradictions of representative participation 

In line with Wenger’s model for learning in organisations, arrangements 

such as worker participation in projects or in OHSM are in this thesis 

seen as “boundary practice”, where two (or more) communities of prac-
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tice interact. Such a boundary practice is, in its ideal form, something 

that does not belong to a specific community. Instead it is intended to be 

a shared practice for negotiating and reconciling perspectives, finding 

solutions to common problems or conflicts, and evolving into a place 

for mutual learning. This is at least the intention in the legal regulation 

of worker participation in OHSM, but also what previous research has 

found to be its most effective contribution. The participative practices 

found at the paper mill were intended to be such boundary practices, 

which merge management and worker knowledge on risks and how to 

handle and prevent them.  

 

The thesis analyses how such boundary practices provide opportunities, 

but also run into problems and contradictions for those involved. The 

representative role and its relationship to the communities of practice 

particularly illustrate this. This is explored in the fourth empirical part 

of the thesis. Safety representatives have an important role within the 

company’s OHSM (as generally within Sweden’s legal system to handle 

problems within the work environment). Save for the more permanent 

safety representatives, other workers at the paper mill were assigned 

temporary roles as representatives in projects to, for example, imple-

ment new technology or plan major changes in the running of the mill. 

These projects gave workers an opportunity to influence decisions by 

contributing their knowledge and skills to improve the production pro-

cess, as well as to make sure that the changes would not interfere with 

their work routines.  

 

Being a safety representative, or in a temporary project, meant that 

workers needed to take part in meetings with management, engineers, 

consultants, technical staff, and others. This gave them insights into the 

decision-making process and detailed technical information about the 

production process. One challenge for the representatives was to be re-

garded as legitimate peripheral participants by the other members within 

the shared boundary practice; this was needed in order to have what 

Wenger refers to as “negotiability”. They should be considered as im-

portant and competent enough to have influence over the work and re-

sults of the boundary practice. In order to achieve such a position, the 

worker representatives had to develop the relevant repertoire of compe-

tencies, participate in meetings, and articulate opinions in the appropri-

ate language. By doing so they had to develop, what Wenger calls, a 
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new “style” of expressing themselves, which was different from the 

style of their original community of practice. In this way, however, they 

were expected to be able to act as “brokers” between management and 

labour perspectives, and “translate” the needs and experiences of both 

sides. 

 

Despite the importance of the representative role and the interest that it 

might have for both the individuals engaged in this role and the work-

ers’ collective, the study found that the interviewed safety representa-

tives were reluctant to invest too much in their representative role. It 

also found that the benefits of having a representative were not always 

clear to the workers, and the representative risked being excluded from 

or marginalised within the worker community. The reasons for this situ-

ation were several. 

 

To fulfil their role the representatives often had to be absent from their 

ordinary work; therefore, their colleagues had to take over their tasks, 

which was something that was not always regarded with a favourable 

eye. In addition, they had limited formal opportunities to collect infor-

mation and opinions among their colleagues, as well as to share infor-

mation from the meetings that they attended. One difficulty was that the 

workers’ process-specific knowledge was rarely articulated or was only 

made explicit in terms understood by the local community of practice. 

Hence, there were no existing “official”, unified, or explicit views of 

what the workers wanted and needed that the representatives could use 

in negotiations with management within the boundary practice. This, 

together with the lack of time to inform and discuss with colleagues, led 

to the representative role becoming a more personal rather than collec-

tive engagement. The increased knowledge and competence gained by 

the representatives, together with changes in their “style” and ways of 

expressing themselves, also tended to alienate them from the workers’ 

collective.  

 

This contradictory position can be understood with the help of 

Lysgaard’s analyses of the workers’ collective. One important feature 

here is the “principle of similarity”, in other words all members should 

have (approximately) the same status. They should also use their skills 

and competences in favour of the collective rather than for personal 

gain. Thus, when representatives were getting more information than 
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other workers, had meetings with management, and became good at 

talking and arguing, they were seen as developing skills and an en-

gagement that set them apart from the collective and may not even be 

clearly in the interest of the collective. Thus, there were a number of 

obstacles to the representatives performing their representative role and 

gaining the required legitimacy within the joint boundary practice with 

management, as well as within their original community of practice.   

 

Conclusions 

The results of this study show that workers possess knowledge about 

work and working conditions that are crucial for maintaining safety; 

however, this does not easily lead to them taking part in the practices of 

worker participation in the joint knowledge process of OHSM. Neither 

do developed structural preconditions for worker participation seem to 

be a sufficient prerequisite for establishing a well-functioning boundary 

practice between the workers’ and management’s communities of prac-

tice. The analysis shows that organised forms of worker participation 

seem to be based on practices that differ from, and in many ways are 

incompatible with, workers’ communities of practice. These differences 

are also part of the long-established relationship between the workers’ 

collective and “technical/economical system”. For individuals, such as 

safety representatives, overstepping these boundaries may cause conflict 

with the workers’ collective, leading to a marginalisation of representa-

tives. As a consequence, safety representatives refrain from engaging 

and remaining active in their representative role.  

 

Following the results from this thesis, it is of both practical and scien-

tific interest to conduct further research on worker participation in 

OHSM with a focus on workers’ knowledge contributions. From a prac-

tical point of view such studies would help generate knowledge on how 

to best make use of workers’ situated knowledge, as well as how to im-

prove the overall management of OHS. Both research and practice 

would also gain from a better understanding of the relationships be-

tween regulative structures, management systems, and workers’ situated 

knowledge and local systems of meaning.  
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Several empirical cases would be of interest to study from this perspec-

tive. One that has gained renewed interest in Sweden is the implementa-

tion of sophisticated management systems that include workers’ compe-

tence at its core such as lean production and others. These systems have 

been criticised for exclusively focusing on quality or economic issues, 

and leaving out questions of work environment and workers’ health. 

However, they do include attempts to re-arrange management and par-

ticipative structures, which could potentially be beneficial for worker 

participation and OHSM. For example, common features of such sys-

tems are: meetings at the shop floor and not in management offices; 

systematic involvement of workers in quality management and develop-

ing “best” work practices; having a functional rather than hierarchical 

view of managers; and other ways to reform traditional management 

practices. These reforms make them interesting from a community of 

practice perspective, since many of the organisational arrangements that 

traditionally created boundaries are altered, both in structure and as 

practices. The arenas for worker participation — in OHSM and in other 

respects such as quality management — are here more consciously con-

structed as boundary practices, and thus not dominated by management 

practices. Furthermore, such management systems are often very recep-

tive to workers’ input and include elaborate systems for transferring 

knowledge, for example as reporting systems for deviations. Unlike the 

systems described in this study of the paper mill, they are given priority 

by management and seen as important instruments for quality manage-

ment.  

 

To what extent workplaces with sophisticated management systems 

(lean, ISO-based, or others) succeed in integrating OHSM and worker 

participation in its core management system is therefore of particular 

interest for further studies. Much remains to be understood with regard 

to how management systems can benefit from including OHSM and 

how they can avoid developing into manipulative systems. Studies of 

organizations that have successfully integrated OHSM are necessary 

complements to studies of the (often negative) effects of strict manage-

ment systems on workers’ health in order to learn how worker participa-

tion can contribute to the prevention of injury and ill health at work. 
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Appendix 
 

 

Intervjuguide – Generell 

Anonymitet, både arbetsplats/företag och individuellt. Avbryta när som 

helst. Kontakta igen i efterhand om undrar om hört eller förstått rätt? Du 

behöver inte svara på mina frågor om du inte vill. 

 

 

Beskriva jobbet: 

- ”Du jobbar alltså på…” 

- Vad innebär det? Kan du kort beskriva vad ditt arbete går ut på/vad 

som händer med produkten där du jobbar (vad som händer med 

papperet, på renseriet/torken etc.)? 

- Hur länge har du jobbat där/här? Vad gjorde du innan? Tidigare 

jobb inom fabriken? Utanför fabriken? Vad har du för utbildning? 

(komma tillbaka till ämne, med ”välja detta yrke igen/vad gör om 

fem år?”) 

- Är du fackligt aktiv? Aktiv i någon förening? Är någon annan in 

din familj aktiv i fack eller förening?  

- Kan du göra en mer noggrann beskrivning av det arbete/de arbets-

moment du utför? (Ex tidslinje över arbetspass, alt. befattningsbe-

skrivning, processbeskrivning – vilka arbetsinsatser i vilken ord-

ning, rita?)  

o Var skickas den produkt ni gör sedan (till vem)? Har du/ni 

direkt kontakt med mottagaren? Varifrån får ni ”råvaran”? 

Direktkontakt? Vem styr arbetsplanering etc. (ex produkt-

ionsplanering/körorder)? Hur förmedlas körorder? Kontakt? 

o I vilken utsträckning har du möjlighet att påverka arbets-

rytmen/tid/innehåll 

o Vilka har du kontakt med under en arbetsdag, förutom de 

som nämnts ovan??   

- Vilka händelser bryter av mot vardagsrutinen, ex. underhållsstopp, 

haverier etc.?  

- Beskriva hierarkier, formellt och informellt (Ev rita upp) 

- Vem vänder du dig till om det är problem med något? 
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- Beskriva en bra/dålig arbetsdag alt roliga - mest givande-

/jobbiga/tråkiga arbetsuppgifter. (beskriv bra dag… är dessa uppgif-

ter de du tycker är mest givande? Etc.) 

- Vad tycker du om skiftgången? Fördelar/nackdelar? Vad gör man 

på de längre ledigheterna? Hur funkar det att hålla kontakt med be-

kanta/kompisar? 

- Relation till arbetskompisar? Vad pratar om på rasterna?? Kontakt 

med andra skiftlag? Finns skillnader i anseende mellan skiftlagen? 

Kontakt med andra grupper av anställda? Finns det tid och att dis-

kutera arbetet och arbetsmiljön? Hierarki, skillnader i anseende?  

- Är det både män och kvinnor som jobbar här? Hur länge har det 

varit så? Tror du att det finns skillnader mellan arbetsplatser där det 

bara är män som jobbar och där det är blandat? Vilka fördelar och 

nackdelar finns med det? 

 

Risker i arbetet 

- Har du egna erfarenheter av olycka på arbetet-

/arbetsskada/arbetsohälsa? 

- Erfarenhet av att någon av dina arbetskamrater drabbats? Någon 

annan på avdelningen? Någon du känner till på fabriken? 

- Hur reagerade du när olyckan inträffade? Vet du något om orsaker-

na bakom olyckan? Vidtogs några åtgärder efteråt? Jobbar/de ni på 

annat sätt (direkt) efteråt? 

- Beskriva riskerna i ditt eget arbete (utöver olyckshändelse-

/skada/ohälsa)? När ska man vara extra försiktig? Vilka moment 

är/kan vara farliga?  

- Hur gör ni för att minska riskerna för olyckor? Skiljer det sig från 

hur andra skift gör? Pratar ni om detta mellan skiftlagen vid exem-

pelvis avlösningar etc.? (APT) Finns det individer som du anser be-

ter sig ”osäkert” eller jobbar på ett sätt som innebär att de utsätter 

sig själva och/eller andra för risker? 

- Är det någon gång som du inte rapporterat ett (mindre) tillbud? 

Som du vet att någon annan inte rapporterat? 

- Skulle ni kunna jobba ännu ”säkrare”, med ännu mindre risker för 

hälsan? Vad skulle det innebära? 

- Är det något annat i arbetet som du vet eller tror påverkar dig nega-

tivt, hälsomässigt? Skiftgång? Stress? Damm? Kemikalier? Buller?  
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- Hur är den psykosociala arbetsmiljön? Hur är ”stämningen” på ar-

betsplatsen? Finns det något som du tror gör just den här arbetsplat-

sen speciell? 

- Vilka egenskaper är viktiga för att arbeta på din arbetsplats? Om du 

fick påverka vem som skulle bli anställd som din nya arbetskollega, 

vad skulle du då söka efter hos den personen? – Vem passar inte in 

här? 

 

Arbetsmiljöarbete 

- Vilka typer av möten har ni där arbetsmiljöfrågor tas upp? Hur 

ofta? Vilka deltar? Vem pratar mest? 

- Kan man ta upp alla problem på mötet? Finns det problem som inte 

kommer upp? 

- Anser du att du/ni har bra möjligheter att påverka er arbetsmiljö?  

- Har du deltagit i de arbetsmiljöutbildningar som arrangerats? Var-

för har du gått dit/deltagit? Har du varit på andra föreläsningar eller 

utbildningar? 

- Har du själv ställt någon fråga, drivit/tagit upp någon arbetsmiljö-

problem? Gehör? Resultat? Bemötande? 

- Vad skulle du ta upp på nästa möte om du fick välja helt fritt obero-

ende av vilka reaktioner det fick? 

- Känner du att du har den kunskap/information som krävs för att be-

döma arbetet ur arbetsmiljösynpunkt? Är din bedömning att någon 

annan har sådan kompetens? 

- Gehör för det som tas upp, för krav och idéer om hur AM ska för-

bättras? Stöd hos ledningen? 

- Kontakt med Skyddsombud? Vem vänder man sig till i AM-frågor? 

 

 

Facket 

- Ansluten till Facket? Varför/varför inte? 

- Kontakt med ombud, andra från facket? 

- Nytta med facket?  

- Vilka anser du vara de viktigaste frågorna för facket? 

- Fackets roll på företaget? 
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Framtiden 

- Vilka är de främsta fördelarna med det här jobbet? Finns det några 

speciella förutsättningar för att kunna jobba på den här arbetsplat-

sen/jobba skift? 

- Välja samma yrke igen? 

- Vad gör du om 5 år? 

 

Intervjuguide - Chef 

 

- Tittar på hur anställda kan vara med och påverka sin arbetsmiljö, 

vad man har för möjligheter, om man vill, vilka förutsättningar och 

hinder som finns mm 

- Beskriva din tjänst, din plats i organisationen? – Hur ser du på din 

roll i arbetsmiljöarbetet? 

- Skyddskommitté – vilken roll i denna? Vilka ärenden tas upp? 

Finns det ärenden som inte tas upp? Är detta nåt problem?  

- Projekt? Stora om/nybyggnationer? Vilka är med? Anställda repre-

senterade? Hur fungerar det? Problem? Är det din uppfattning att de 

representerar skiftlaget, eller att det kör sitt eget race, s a s?  Hur 

upplever du kraven från anställda? Tas dom på allvar? Är dom rim-

liga? Finns det några problem i  hur krav formuleras?  

- Hur fungerar relationen mellan ledning, skyddsombud och an-

ställda? Är det ett väl fungerande system? Rivna murar? Förde-

lar/nackdelar? 

- Hur upplever du att anställda hanterar säkerhet och AM-frågor i det 

dagliga arbetet? Är det lätt att implementera säkerhetsföreskrifter, 

och information?  

- Upplever du att det finns skillnader mellan arbetslagen/skiftlagen, 

är det vissa som engagerar sig, ställer krav etc.?  

- Vad anser du om din egen arbetsmiljö? Är det några krav som du 

anser vara en belastning? Vad får du för stöd för att klara dina ar-

betsuppgifter (delegera ner etc.)? Anser du att du har möjlighet att 

prioritera arbetsmiljöfrågor i tillräcklig utsträckning? Skulle du vilja 

ha någon förändring i dina arbetsuppgifter eller ansvarsområde? 
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