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REMISSVAR (A2009/1376/ARM) 

En ny modell för arbetsmiljötillsyn (SOU 2009:40) 
 

Utredningens uppdrag 

I betänkandet redovisas Styrmedelsutredningens deluppdrag om möjligheterna 
att koppla marknadsorienterade styrmedel till Arbetsmiljöverkets tillsyn av 
efterlevnaden av arbetsmiljölagen (1977:1160). Utredningen har beaktat den 
modell som har införts i Danmark och funnit att en tillsynsmodell, utformad 
efter de huvudprinciper som den danska modellen bygger på, bör införas i 
Sverige. Utredningen föreslår dock att modellen i flera avseenden utformas 
annorlunda än den danska modellen. Den föreslagna modellen innebär att 
Arbetsmiljöverket inom en femårsperiod gör en genomgång av samtliga 
arbetsställen genom besök, ”screening”, och att resultatet av tillsynen synlig- 
och offentliggörs genom en ”märkning” på verkets webbplats.  

 

Syftet med utredningens uppdrag som helhet är att arbetsmiljöns potential för 
ökad konkurrenskraft ska tas till vara genom att lyfta fram och förstärka de 
verksamhetsmässiga och ekonomiska drivkrafterna av en god arbetsmiljö. 

 

Saco har haft möjlighet att följa utredningens arbete genom representation i 
den referensgrupp med arbetsmarknadens parter som utredaren haft till sitt 
förfogande. Saco har således under hand kunnat lämna synpunkter och få 
frågor belysta. 

 

Inkomna remissvar från medlemsförbunden Sveriges Ingenjörer, Lärarnas 
Riksförbund, Akademikerförbundet SSR samt Sveriges 
Universitetslärarförbund (SULF) biläggs. 

 

Saco avstyrker utredningens förslag 

Saco avstyrker utredningens förslag om införandet av en ny tillsynsmodell, 
utformad efter de huvudprinciper som den danska modellen bygger på. Det 
medför även att Saco avstyrker utredningens förslag om införandet av en 
marknadsorienterad arbetsmiljömärkning kopplad till tillsynen. 

 

Motiveringar till Sacos ställningstagande 

Saco ser mycket positivt på regeringens ambition att satsa på 
arbetsmiljöområdet, eftersom en god arbetsmiljö är av största betydelse för 
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såväl individ, arbetsplats som samhälle. Vi instämmer i att arbetsmiljöpolitiken 
måste ges en mer offensiv och positiv innebörd och att vi i större utsträckning 
ska se arbetsmiljön som något som kan utveckla såväl individer som 
verksamheter och vara en framgångsfaktor och ett konkurrensmedel. Saco 
ställer sig dock tveksam till att den föreslagna tillsynsmodellen kommer att leda 
till önskvärda effekter.  

 

Saco har redan under utredningens gång ifrågasatt om den föreslagna modellen 
verkligen kan sägas utgöra ett marknadsorienterat styrmedel. Screeningen 
enligt den danska modellen har resulterat i att majoriteten av de danska 
arbetsställena fått en positiv märkning (en så kallad grön smiley). Även om den 
föreslagna modellen är utformad på ett något annorlunda sätt, är det sannolikt 
att väl många arbetsställen får en positiv märkning. Saco känner sig därför 
tveksam till att modellen på ett effektivt sätt skulle fungera som ett 
marknadsorienterat styrmedel på sikt.  

 

Den danska modellen som ligger till grund för utredningens förslag har endast 
delvis utvärderats. Utredaren konstaterar därför att det för närvarande är svårt 
att med bestämdhet uttala sig om effekterna av modellen. Även om 
utvärderingen tyder på att en del av de besökta verksamheternas 
arbetsmiljöarbete påverkas i positiv riktning, konstaterar utredaren att det varit 
svårare att bedöma marknadseffekterna av märkningen. Även mot bakgrund av 
detta ställer sig Saco tveksam till att den föreslagna tillsynsmodellen medför 
sådana drivkrafter och incitament som utredningen syftar till. 

 

Utredaren har pga. regeringens budgetarbete tvingats hantera uppdraget i 
omvänd ordning. Frågan om ny tillsynsmodell och arbetsmiljömärkning har 
hanterats först och utredarens huvudfrågor kommer att hanteras därefter. För 
att kunna ta ställning till den föreslagna modellen bör grundförutsättningarna 
för att införa marknadsorienterade styrmedel först vara utredda. Saco anser att 
det är först när utredningen fått svar på de mer övergripande frågorna som det 
går att ta ställning till vilket styrmedel som kan vara lämpligt att eventuellt 
införa i Sverige. 

 

Saco instämmer i att en fördel med utredarens förslag är att ett stort antal 
mindre arbetsställen får möjlighet till kvalificerad rådgivning genom 
screeningbesöken. Att representanter för såväl arbetsgivare som arbetstagare, 
genom rådgivning från Arbetsmiljöverket, ska kunna få stöd i arbetet med att 
åstadkomma en god arbetsmiljö, är eftertraktat. Saco är dock tveksam till att ett 
besök på i snitt två timmar och i många fall utan eventuell uppföljning förrän 
efter flera år, verkligen ger avtryck i arbetsmiljöarbetet. Saco anser att 
tillsynsresurserna bör sättas in där behov finns. Däremot vore det önskvärt att 
Arbetsmiljöverkets rådgivningsverksamhet utvecklades. Det vore även önskvärt 
att den befintliga tillsynsverksamheten förstärktes och utvecklades. 

 

Den föreslagna modellen bygger på att samtliga arbetsställen besöks. En 
bedömning på arbetsställenivå riskerar dock att bli problematisk. Om ett 
arbetsställe utgörs av en stor ”geografisk enhet”, kan den interna variationen 
när det gäller arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet vara stor mellan olika delar 
av verksamheten. I betänkandet framgår inte hur detta hanteras i den 
föreslagna modellen.  
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Skyddsombudets roll i den föreslagna modellen beskrivs ej i betänkandet. Vad 
får till exempel en anmälan enligt 6 kap. 6a § AML för konsekvenser? Medför 
det att arbetsstället blir av med en eventuell positiv märkning? Saco tycker 
naturligtvis att skyddsombudets involvering i arbetsmiljöarbetet är avgörande, 
men känner tveksamhet inför vad den föreslagna modellen kan få för 
konsekvenser för skyddsombudets möjlighet och vilja att utföra sitt uppdrag. 
En djupare analys kring detta är nödvändig. 

 

Utredaren konstaterar att den föreslagna modellen ska komplettera den 
nuvarande tillsynen. I betänkandet beskrivs dock inte hur samspelet mellan 
föreslagen och befintlig tillsyn ska fungera. Man kan anta att alla 
screeningbesök fångar upp betydligt fler risker/brister än den befintliga 
tillsynen haft möjlighet att göra med dess begränsade resurser. Inom vilket 
system ska dessa risker/brister hanteras? De resurser som den befintliga 
tillsynen har till sitt förfogande räcker knappast till för att hantera denna 
sannolika ärendeökning. En utförligare beskrivning och analys kring detta hade 
varit önskvärd. 

 

Utredningen har uppskattat kostnaderna för ett fullt införande av den 
föreslagna modellen till 800 miljoner kr. Ett förslag som är så pass kostsamt 
måste föregås av en mer djupgående analys av dess potentiella fördelar och 
nackdelar. Även om utredningens uppdrag är att undersöka 
marknadsorienterade styrmedel, vill Saco mot bakgrund av den höga 
kostnaden som förslaget innebär, lyfta fram att det finns andra metoder som i 
förlängningen kan ge förbättrad arbetsmiljö och därmed ökad konkurrenskraft 
för verksamheten. Detta kan åstadkommas bland annat genom satsning på 
gemensamma arbetsmiljöutbildningar för företrädare för arbetsgivare och 
arbetstagare samt anställda. Genom den typen av insatser kan alla berörda 
uppnå en samsyn om arbetsmiljöns centrala betydelse för verksamheten. 

 

Sammanfattningsvis anser Saco att det finns alltför många tveksamheter och 
frågetecken kring den föreslagna modellen. Vi ser dock fram emot att följa 
utredningens fortsatta arbete och hoppas att detta kan resultera i en satsning 
på arbetsmiljöområdet som verkligen får önskad effekt. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 

 

 

 

Gunnar Wetterberg 

  

          Karin Karlström 


