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Sammanfattning
Företag och organisationer eftersträvar en så hög kompetens som möjligt inom en rad
olika områden hos sina anställda beroende på vilket företag eller vilken organisation det
rör sig om. Frågan är då hur ett företag kan säkerställa tillräcklig och rätt kompetens
inom den egna verksamheten?

Syftet med detta examensarbete har varit att utarbeta nya och uppdatera befintliga
metoder och rutiner för att säkerställa att det finns nödvändig kompetens inom miljö,
arbetsmiljö och kvalitetsområdet på Rexam Thin Wall Plastics i Lidköping.

De metoder som använts under arbetets gång är litteraturstudier, dokumentstudier,
observationer och intervjuer. Studien inleddes med litteraturstudier och
dokumentstudier av Rexam Thin Wall Plastics befintliga material som rutiner,
företagsinformation och checklistor. Därefter har observationer av företagets
arbetslokaler, samt intervjuer med personal inom olika befattningsområden genomförts. 

Resultatet av examensarbetet utgörs av en nulägesanalys, två kompetensmallar,
checklistor vid nyanställning samt rutinförändringar och skapandet av nya rutiner.
Nulägesanalysen grundar sig på intervjuer och observationer där nuläget främst inom
arbetsmiljö, säkerhet och hygien presenteras. Två olika generella kompetensmallar
utformades. En anpassad för linjeoperatörer och en anpassad för övrig personal. Fem
olika checklistor vilka skall användas vid introduktion och uppföljning av
nyanställningar utformades. Förslag till uppdateringar av befintliga rutiner samt förslag
till nya rutiner har också utarbetats. 

Exempel på förslag till fortsatt arbete för företaget är att utarbeta ett utbildningsmaterial
och ge de anställda lämplig utbildning som täcker in områden som miljö, arbetsmiljö
och kvalitet. De bör också gå igenom de rutiner som har med miljö, arbetsmiljö och
säkerhet att göra, i syfte att eliminera felaktiga och inaktuella rutiner samt felaktig
information.
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Ensure Competence within Environment, Working
environment and Quality by Developing Routines and

Methods.
Ewa Gustafsson

Summary
Companies and organisations want to achieve a high competence among their
employees in several different areas, depending on which company or organisation it
concerns. The question is how a company can ensure sufficient and right competence
within their own business?

The purpose of this thesis is to prepare new and update routines and methods to ensure
necessary competence in the areas environment, working environment and quality at the
company Rexam Thin Wall Plastics in Lidköping.

The used methods have been litterateur studies and document studies of the company’s
available material. There have also been observations and interviews with staffs in
different positions in the company.

The result of the thesis consists of an analysis of the present situation of the business,
two models of competence, several lists used in handling new employments, changes in
present routines and new routines. The analysis of the present situation of the business,
where mainly the working environment, security and hygiene are described is based on
interviews and observations. Two general competence models were created. One suited
for operators in the production and one for other staff. Five different lists for handling
new employments were made. They are to be used in introduction and follow-ups.
Several proposals for updates of routines and proposals of new routines were created.  

Suggestions for the company regarding further work within this area are to prepare an
education material and provide the staff with convenient education, which covers
environment, working environment and quality. The company should also review the
routines, which involve environment, working environment and security. The purpose is
to eliminate incorrect and inaccurate routines and incorrect information. 
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Förord
Detta examensarbete avslutar författarens utbildning i Miljövetenskap på 120 poäng,
med inriktning mot kvalitet, säkerhet och hälsa vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. 

Utbildningen har gett författaren en helhetssyn på begreppet miljövetenskap samt hur de
olika delarna som miljö, kvalitet, säkerhet och hälsa påverkar och samverkar med
varandra. I framtiden kommer dessa nämnda delar spela en allt större roll på
arbetsplatsen och det kommer att ställas allt högre krav på att det skall finnas rätt och
tillgänglig kompetens inom dessa områden. Författaren anser därför att det var
intressant att studera hur ett företag som Rexam Thin Wall Plastics använder sig av sin
befintliga kompetens inom dessa områden samt vilket tillvägagångssätt som kan vara
lämpligt för att säkerställa en kompetensutveckling.

Författaren vill härmed tacka alla som på något sätt bidragit till examensarbetet;

Tack! – till handledaren Bo Berglund på Rexam Thin Wall Plastics, och till alla
medarbetare på företaget som författaren på ett eller annat sätt kommit i kontakt med. 

Tack! – till handledare tillika examinator Jonas Hansson, på Högskolan i
Trollhättan/Uddevalla.

Tack! – Maria Brahm för ditt stöd och din uppmuntran i den här arbetsprocessen.

Tack! – till alla nära och kära som på många sätt och vis har sporrat och inspirerat
författaren under examensarbetet och under hela studietiden.

Till sist...

Tack! – Magnus Grahn för att du är den du är och alltid får mig att skratta. 

Lidköping juni 2004
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Nomenklatur
Levertex: Papperstrasa med desinficerande medel för händer.

Linjeoperatör: Personal som arbetar vid någon av Rexams maskiner alternativt
produktionsliner.

ISO: ISO är en övergripande organisation för nationella standardiseringsorganisationer.
Standardiseringsorganet i Sverige heter SIS, ”Standardiseringen i Sverige”.(Almgren &
Brorson, 2003)

Processledare: En person med övergripande ansvar för produktionen inom ett
produktionsområde samt som ansvarar för ett antal linjeoperatörer.

Säkerställa: Ombesörja fortsatt existens för ett visst förhållande. (National
Encyklopedin)
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1 Inledning
Miljö, arbetsmiljö och kvalitet är områden som idag blir allt viktigare för företag och
organisationer. Det ställs också allt högre krav på fungerande rutiner och rätt kompetens
inom dessa områden, samt i olika led inom företaget eller organisationen. Miljö,
arbetsmiljö och kvalitet är ju områden som fungerar lika bra var för sig som integrerade
med varandra (Lundh, 2002). Dessa stora områden innehåller också många fler mindre
men lika betydelsefulla delar som till exempel miljömål, utsläpp, säkerhet, hälsa,
processtyrning och produktkvalitet. 

I många fall kan en samordning mellan miljö, arbetsmiljö och kvalitet leda till en mer
lättöverskådlig bild av företagets olika delar samt hur dessa samverkar med varandra
(Karapetrovic, 2003). Det kan bli lättare för företagets eller organisationens medarbetare
att arbeta utifrån dessa områden om det finns samordnade rutiner. Det kan också bli
enklare att utforma de kompetenskrav som företaget eller organisationen har på sina
medarbetare eftersom bilden blir mer samlad.

1.1 Bakgrund
Företag och organisationer vill ha en hög kompetens inom en rad olika områden hos
sina anställda beroende på vilket företag eller vilken organisation det rör sig om. Det
kan finnas svårigheter i att som företags- eller organisationsledning förvissa sig om att
det finns rätt och tillräcklig kompetens hos de anställda inom olika områden. Frågan är
då hur en företags- eller organisationsledning kommer till rätta med dessa problem samt
vilket tillvägagångssätt som används för att säkerställa tillräcklig och rätt kompetens
inom den egna verksamheten? 

1.1.1 Problemområde

Det här examensarbetet är utfört på uppdrag av Rexam Thin Wall Plastic i Lidköping.
Företaget, (kommer i fortsättningen benämnas Rexam) som är certifierade enligt
kravstandarden för miljöledning, ISO 14001:1996 (SIS, 1996) och enligt
kravstandarden för kvalitet, ISO 9001:2000 (SIS, 2000) arbetar aktivt inom dessa
områden inom organisationens olika nivåer. Företaget eftersträvar även en certifiering
enligt OHSAS 18001 (Ledningssystem för arbetsmiljö) under 2005. Rexam är en
tillverkningsindustri med produktionsinriktning på miljöanpassade konsument-
förpackningar i plast, främst avsedda för livsmedels- och dryckesservicemarknaden.
(Figur 1-3) Det ställs höga krav på framförallt hygien och kvalitet men också på miljö,
arbetsmiljö och säkerhet. 
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              Figur 1: Rexams tråg och bägare.        Figur 2: Rexams kaffemuggar.

Rexam har upplevt svårigheter med att säkerställa tillräcklig kompetens hos
processledare, linjepersonal och övrig personal inom dessa områden och vill därför ha
metoder och uppdaterade rutiner för att komma tillrätta med problemet. Metoderna och
rutinerna skall täcka in områden som hygien, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Företaget
vill åskådliggöra dold kompetens och samtidigt förvissa sig om att en nyanställd får
samma information och samma kompetens inom dessa områden som en person som
varit anställd under en längre tid. Dessa metoder och rutiner skall vara allmänt gällande,
både i produktionslokalerna och på företaget i övrigt, samt innehålla samordning mellan
ledningssystemen miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

1.1.2 Problemformulering

Eftersom Rexam har upplevt problem med att säkerställa tillräcklig kompetens,
resulterade ovan beskrivna problemområde i följande problemformulering:

Hur och med vilka metoder och rutiner kan Rexam säkerställa utbildning, medvetenhet
och kompetens inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet, samt att få dessa metoder
samordnade i verksamheten? Vilka befintliga metoder och rutiner finns inom dessa
områden på Rexam idag? Vilka rutiner är bristfälliga och vilka rutiner fungerar bra,
samt vilka rutiner saknas?

1.1.3 Syftet med examensarbetet

Syftet med examensarbetet var att utarbeta nya och uppdatera befintliga metoder och
rutiner för att säkerställa att det finns nödvändig kompetens inom områden hygien,
miljö, arbetsmiljö och säkerhet på Rexam. Dessa nämnda områden, metoder och rutiner
skall genomgående ha en hög kvalitetsmedvetenhet av alla anställda på företaget.
Rexam vill att dessa metoder och rutiner skall vara samordnade i verksamheten.
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1.1.4 Examensarbetets omfattning

Examensarbetet omfattades av att utarbeta metoder och nya rutiner samt uppdatera
redan befintliga rutiner för att säkerställa kompetens inom miljö, arbetsmiljö, säkerhet
och hygien hos linjeoperatörer och anställda på övriga positioner vid Rexam Thin Wall
Plastics i Lidköping. Med metoder avses i det här examensarbetet tillvägagångssätt.  

1.2 Rexam Thin Wall Plastics
Rexams affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra miljöanpassade
konsumentförpackningar i plast, främst för livsmedels- och dryckesservicemarknaden.
Produkterna tillverkas av plastpellets som smälts och sedan formas och dekoreras
utifrån kunders önskemål. (Figur 3)

Figur 3 : Rexams produkter speciellt tillverkade för Arla. 

Företaget har en omsättning på 200 miljoner kronor och har ca 160 anställda. Rexam
har flest kunder i Finland och Norge. Kunderna utgörs främst av mejeribranschen men
även grossister av engångsartiklar. Rexam Thin Wall Plastics ingår i en
världsomfattande koncern inom förpackningsindustrin och är indelat i fyra
huvudområden: Rexam Beverage Can (tillverkar dryckesburkar med lock som Cola-
och ölburkar), Rexam Glass (tillverkar speciella och vanliga behållare för dryckes-,
livsmedel- och läkemedelsbranschen), Rexam Beauty & Closures (tillverkar kompletta
förpackningslösningar för parfym och kosmetika, läkemedels och medicinsk utrustning
samt formsprutade, barnsäkra förpackningar) och Rexam Plastic Containers (tillverkar
bland annat formade stela behållare med tunna väggar och pet flaskor). Rexam Thin
Wall Plastics tillhör den sistnämnda sektorn. Hela koncernen omfattar över 80 fabriker i
24 länder runt om i världen med ca 22 000 anställda. Huvudkontoret är placerat i
London. Rexam har varit certifierade enligt ISO 9001:1992 (kravstandarden för
kvalitet) sedan 1994, men omreviderades 2001 till ISO 9001:2000 samtidigt som de
blev certifierade enligt  ISO 14001:1996 (kravstandarden för miljöledning). Företaget
arbetar även aktivt utifrån 5S (sortera, systematisera, städa, se till och standardisera).
Själva produktionsområdet är indelat i fyra produktionsgrupper (PG 1-4), lager och
teknik. Produktionen bedrivs i fem skift; dagtid, förmiddag, eftermiddag, natt samt helg. 

Varje produktionsgrupp leds av en processledare och personalen som arbetar inom de
olika produktionsgrupperna benämns linjeoperatörer.
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1.3 Målgrupp för rapporten
Denna rapport vänder sig främst till Rexam, eftersom företaget är uppdragsgivare.
Rapporten kan även vara intressant för företag som vill förbättra sin
kompetensutveckling inom olika områden inom organisationen.  
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2 Teori
Ett framgångsrikt företag måste kunna hantera intressenternas krav och önskemål.
Traditionellt har pris, leveranstid och kvalitet varit viktiga faktorer, som nu
kompletteras med krav och önskemål som rör exempelvis miljöfrågor. Eftersom antalet
krav har ökat och kravbilden blivit mer komplex har företagen tvingats jobba mer
systematiskt med att identifiera och hantera intressenters önskemål. (Ammenberg, 2004)

När det gäller att åstadkomma ett välstrukturerat och effektivt arbetssätt är så kallade
ledningssystem vanliga. Med ett ledningssystem menas ett ramverk inom vilket
företagsledningen styr, mäter och utvärderar arbetet. För att normalisera, skapa
entydighet och få likformighet för begrepp och struktur har ledningssystemen
standardiserats. Idag används standardiserade ledningssystem inom många områden,
bland annat kvalitet, miljö och arbetsmiljö. (Ammenberg, 2004)

Rexam är certifierade enligt ISO 14001 (miljöledningssystem) och ISO 9001
(kvalitetsledningssystem) samt har för avsikt att certifiera sig enligt OHSAS 18001
(arbetsmiljöledningssystem) under nästa år. Företaget vill ha nya och uppdaterade
rutiner och metoder för att säkerställa kompetens, vilka skall ingå i företagets
ledningssystem. Författaren vill därför underlätta för läsaren genom att presentera en
kortfattad beskrivning samt arbetssättet med dessa ledningssystem.

2.1 Kvalitetsledningssystem 
Kvalitet är enligt nationalencyklopedin definierat som ”grad av goda egenskaper”.
Ordet kvalitet har sitt ursprung i latinets qua´litas som betyder beskaffenhet.
Kvalitetsbegreppet kan också definieras enligt Bergman & Klefsjö (2001): ”Kvaliteten
på en vara eller tjänst är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas
behov och förväntningar.” 

Kvalitetsledningssystem är ett system för att säkerställa kvaliteten på ett företags eller
en organisations varor och tjänster. Ett kvalitetssystem är en organisatorisk struktur, där
ansvar, rutiner, processer och resurser som är nödvändiga för ledning och styrning av
verksamheten med avseende på kvalitet används (Nilsson, 2000). Ett kvalitetssystem
utgör en bas för att kunna styra och förbättra kvaliteten på organisationens produkter
och processer. Det är viktigt att systemet är dokumenterat i tillräcklig omfattning.
Dokumentationen kan vara både ett stöd i det dagliga arbetet och en bas för
kvalitetsrevision av organisationen och dess sätt att arbeta (Bergman & Klefsjö, 2001). 
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Organisationen skall upprätta, dokumentera, underhålla och ständigt förbättra
kvalitetsledningssystemet enligt kraven i standarden för kvalitetsledningssystem (SIS,
2000). Denna standard är uppbyggd på W. Edwards Demings PDCA-cykel. (Figur 4)
Det planeras och sätts upp mål (P), det praktiska arbetet utförs (D), det utförda arbetet
kontrolleras genom bland annat revisioner (C), man agerar efter de eventuella
förbättringsförslag som framkommit under processen (A). När dessa steg är genomförda
börjar man om från början i cykeln igen. 

Figur 4: Demings PDCA-cykel

För att framgångsrikt leda och driva en organisation är det nödvändigt att den styrs på
ett systematiskt och synligt sätt. Framgång kan vara ett resultat av att införa och
underhålla ett ledningssystem som är utformat för att ständigt förbättra verksamheten
genom att det tar hänsyn till behoven hos alla intressenter (SIS, 2000).

2.2 Miljöledningssystem
Miljö är enligt nationalencyklopedin definierat som ”i mitten befintligt ställe,
omgivning, omgivande förhållanden”.

Miljöledning handlar om intern ledning av ett företags miljöarbete. Huvudsakligen
gäller det övergripande strategier och metoder för att bedriva ett bra miljöarbete.
Miljöledning innefattar indirekt allt från strategier och metoder till tekniska åtgärder.
Vilken typ av miljöledning som är lämplig beror på vilken organisation som är aktuell,
eftersom det är stor skillnad på exempelvis ett stort multinationellt företag, en kommun
eller ett enmansföretag. (Ammenberg, 2004)

Miljöledningssystem är ett frivilligt system i syfte att ta fram rutiner för systematiskt
miljöarbete i företag och andra verksamheter. Det huvudsakliga syftet med ett
miljöledningssystem är att förbättra företagets miljöprestanda. Det innebär att företag
och organisationer siktar på att minimera sin miljöpåverkan från varor, tjänster och
processer med hjälp av miljöledningssystemet (Piper et al, 2001). Miljölednings-
systemet kan ses som ett ramverk för att strukturerat leda, övervaka och utvärdera
miljöarbetet. Miljöledningssystemet beskriver hur verksamheten är tänkt att bedrivas
(Almgren & Brorson, 2003). 

Plan

Do

Check

Act
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Miljöledningsstandarden ISO 14001 (SIS, 1996) anger hur företaget eller organisationen
skall organisera miljöarbetet så att åtagandet om ständig förbättring uppfylls.
Standarden för miljöledningssystemet är uppbyggd kring fem grundelement: 

• Miljöpolicy

• Planering

• Införande och drift

• Kontroll och korrigerande åtgärder 

• Ledningens genomgång

Under grundelementen finns 17 stycken element som sammanlagt innehåller 52
”skallkrav”, vilka organisationen skall uppfylla (Piper et al, 2001). Exempel på ett av
dessa ”skallkrav” kan vara: Organisationen skall upprätta och underhålla information, i
pappersform eller i elektronisk form, för att: a) beskriva ledningssystemets huvuddelar
och hur dessa samverkar; b) ge hänvisning till relaterad dokumentation (SIS, 1996).

2.3 Arbetssätt med arbetsmiljö

2.3.1 Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är enligt nationalencyklopedin definierat som ”förhållandena på en
arbetsplats”. 

Ett företags arbetsmiljö kan sägas bestå av samtliga de processer och faktorer på
arbetsplatsen som påverkar individens arbetsprestationer, hälsa och välbefinnande på
kort eller lång sikt (Axelsson, 2002).

Ett företag eller en organisation kan arbeta aktivt med arbetsmiljön på olika sätt. Nedan
presenteras två alternativa arbetssätt för arbetsmiljö. Det ena är OHSAS 18001 (SIS,
1999), vilket är ett ledningssystem för arbetsmiljö och det andra är Systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM), AFS 2001:1 (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt
arbetsmiljöarbete) (Arbetsmiljöverket, 2001). Den viktigaste skillnaden mellan OHSAS
18001 och Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 är att OHSAS 18001 är frivillig
medan arbetsgivare enligt lag är skyldiga att bedriva Systematiskt arbetsmiljöarbete,
AFS 2001:1.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 har utvecklats för att möta kunders angelägna krav på en standard för
ledningssystem för arbetsmiljö, mot vilken deras ledningssystem kan bedömas och
certifieras. OHSAS 18001 har utarbetats så att den är kompatibel med standarderna för
ledningssystem ISO 9001:1994 (Kvalitet) och ISO 14001:1996 (Miljö), och underlättar
integrationen av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö om organisationen så
önskar. Men OHSAS 18001 är inte en ISO standard. (SIS, 1999) 
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OHSAS 18001 anger krav för ledningssystem för arbetsmiljö varigenom en organisation
ges möjlighet att kontrollera arbetsmiljöriskerna och förbättra sin prestanda. Denna
detaljerade beskrivning finns tillgänglig för organisationer som vill (SIS, 1999);  

• upprätta ett ledningssystem för arbetsmiljö för att eliminera eller minska
riskerna för medarbetare eller andra intressenter

• införa, underhålla och ständigt förbättra ett ledningssystem för arbetsmiljö

• säkerställa att systemet överrensstämmer med den fastställda
arbetsmiljöpolicyn samt visa upp denna överrensstämmelse för andra
intressenter

• ansöka om certifiering av ledningssystemet för arbetsmiljö genom extern
organisation eller göra en egen uppföljning om överrensstämmelse med
OHSAS 18001.

OHSAS 18001 är uppbyggt av följande element: (SIS, 1999) 

• Arbetsmiljöpolicy

• Planering

• Införande och drift

• Kontroll och korrigerande åtgärder

• Ledningens genomgång

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), AFS 2001:1

I arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ges följande
definition på systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 2001): 

”Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter
arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp
verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet
förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. ”

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga
verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som
har betydelse för arbetsmiljön. Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna och
skyddsombuden möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det skall
finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i verksamheten skall
vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås. Det skall finnas rutiner som beskriver hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet skall gå till. (Arbetsmiljöverket, 2001)
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Det företag som vill, kan certifiera sitt systematiska arbetsmiljöarbete mot
Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, vilken
innehåller följande krav: 

• Gör en nulägesanalys av arbetsmiljöförhållandena, där arbetsmiljörisker
identifieras och bedöms

• Fastställ vem som skall följa upp och åtgärda bristerna

• Upprätta rutiner för att åtgärda de brister som ej genomfördes direkt

• Upprätta en arbetsmiljöpolicy som anger hur arbetsmiljön skall vara

• Fördela arbetsuppgifter i verksamheten

• Se till att korrekt och nödvändig kompetens finns för att förebygga
arbetsmiljörisker samt att följa gällande lagstiftning

Enligt arbetsmiljölagen är alla företag och organisationer skyldiga till att införa
Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljölagen, 2003). 

2.4 Kompetens
Som grund för företagets existens finns alltid en affärsidé som visar vad man erbjuder
marknaden och hur marknadens gunst skall erövras. När denna är genomtänkt skall man
fundera på hur man skall organisera sig för att kunna genomföra den tänkta idén.
Därefter är det dags att fundera över vilka människor och vilken kompetens man
behöver fylla företaget med för att klara av att leva upp till affärsidén. Avslutningsvis
måste man tänka igenom vilka system och rutiner som behövs för att följa upp och styra
företagets färd. Idén med ovanstående resonemang är att affärsidén är utgångspunkten
och en sammanhållande länk. Företagets organisation, kompetens, ledarskap och
system/rutiner skall anpassas till affärsidéns krav (Nilsson, 1996). 

2.4.1 Vad är kompetens

Nationalencyklopedin definierar ordet kompetens som ”sammanträffande,
överensstämmelse av, sammanträffa, vara ägnad, vara kompetent och räcka till”.
Formell kompetens betyder ”utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller
befattning”, det är den sista betydelsen författaren avser i den här rapporten. 

Kompetens är ett vitt begrepp som innehåller mer än begreppet kunskap. Kompetens
förutsätter kunskaper, men det står också för färdigheter, attityder och värderingar.
Kompetens är något som visar sig när man gör något. Kompetens kan vara teknisk;
personalens förmåga att sköta produktionen, social; personalens engagemang och dess
förmåga att skapa kontakter och arbeta självständigt, affärsmässig; affärskunnandet,
personalens förmåga att se och utveckla affärer (Nilsson, 1996). 
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Individuell kompetens brukar definieras som; Individens förmåga att klara av de krav
som ställs i en given situation. Av den definitionen kan man förstå att kompetens är mer
än bara kunskaper. Förmågan att handskas med en viss situation kan också bero på hur
man kan utnyttja sina kunskaper (Fränkel, 2003).

Kompetens kan delas in i baskompetens, det som alla på arbetsplatsen måste kunna och
spetskompetens, vilket är kompetens som det räcker att några har. Man kan inte alltid
kräva att personen som anställs skall ha de baskunskaper som krävs. I de fallen brukar
man prata om fadderverksamhet eller en trainee period. 

Kompetens och kvalifikationer handlar till stor del om yrkeskunnande. Mycket av det
som är yrkeskunnande finns som intuition eller instinkt. Det är glömda erfarenheter som
sjunkit in i människan och blivit ett sätt att se, en bakgrund (Abrahamsson et al, 2002).
Det är inte ovanligt att det finns en mängd dold kunskap inom ett företag. Denna
kunskap kan ofta gå förlorad om personen ifråga byter arbete, går i pension eller på
annat sätt försvinner från arbetsplatsen. Detta bör leda till att företaget frekvent bör
ställa sig frågan; Hur sprider vi den befintliga kompetensen så att ingen blir oumbärlig?
Det finns flera svar på den frågan, ett utav dem är att använda sig av någon form av
trainee period eller en form av mentorskap, där kompetensen under en övergångsperiod
överförs mellan medarbetare.

Men det finns även andra synsätt på kompetens och erfarenheter. Inhämtandet av andras
erfarenheter utgör en genväg till kunskapsbildning, det vill säga kompetenshöjning. Ett
grundläggande moment som alltför lite observerats inom forskningen är vikten av att
tolka rätt erfarenheter. Personer med lång erfarenhet har ibland en tendens att förhastat
dra slutsatser utifrån denna erfarenhet varvid ”man tror sig veta hur det förhåller sig”.
Detta kan dels kväva innovationskraft och kreativitet hos människor i omgivningen men
även leda till felaktiga slutsatser då man otillräckligt beaktar skiljaktigheterna mellan
den aktuella situationen och de tidigare situationer på vilka erfarenheterna baseras.
Erfarenheter är naturligtvis till helt övervägande delen av godo men innebär även ett
riskmoment vid oförsiktig användning baserad på förhastade slutsatser. (Karlöf, 2003)

Man måste ha medarbetare som verkligen vill, som vill utvecklas och som vill dela med
sig annars hjälper inte bra bredd, nätverk, ledning etc. (Fränkel, 2003). Motivationen att
lära sig något nytt samt att tillämpa dessa kunskaper måste finnas hos personalen annars
blir resultatet därefter. 
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2.4.1.1 Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är på det sätt företaget tillgodoser kompetenskraven utifrån
nuläget och för framtiden. Detta kan tydliggöras i en kompetensförsörjningsplan där
man utgår från följande punkter (Fränkel, 2003); 

1. Den nuvarande kompetensbilden

2. Vilken kompetens kan man förväntas förlora de närmaste åren

3. Vilka krav kommer ställas på företaget i framtiden

4. Vilken kompetens kommer krävas för att nå upp till dessa krav

Det finns en annan syn på kompetensförsörjning, där affärsidén utgör grunden. Här
ställer företaget sig följande frågor (Nilsson, 1996):

1. Vilken kompetens behöver företaget?

2. Hur skall vi förse oss med denna kompetens?

3. Hur skall vi effektivt använda och utveckla kompetensen och sedd bärare -
människorna?

2.4.1.2 Kompetensutveckling

Varje anställd bör ha en kompetensutvecklingsplan. I denna anges vilka krav som
kommer att ställas på den anställde i framtiden samt vilken kompetensutveckling som
behövs för att klara dessa. Här anges också den anställdes önskemål.
Kompetensutvecklingsplanen utformas av anställd och chef tillsammans. Exempel på
kompetensutveckling är; arbetsrotation, utbildning med anknytning till nuvarande
arbetsuppgifter och träning på arbetsuppgifter som ingår i andra befattningar (Fränkel,
2003).

Till kompetensutveckling kan också höra att man satsar mycket resurser på att skapa
och behålla företagets gynnsamma anda, eller på att underlätta för de anställda att dela
med sig av sina kunskaper, på eller utanför jobbet. Ett exempel på detta kan vara att
ekonomiskt stödja fritidsaktiviteter. (Nilsson, 1996)
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2.4.2 Ledningssystem för kompetensförsörjning, SS 62 40 70

Behövs det verkligen en standard för detta område? Håkan Dybner menar att kompetens
uppfattas ofta som den avgörande konkurrensfördelen både för organisationer men
också för oss individer. Produkter blir allt mer avancerade och får allt kortare livscykler.
Nästan alla organisationer ser sig som kunskapsföretag. Det är klart att
kompetensförsörjningen är viktig. I denna standard har vi omformulerat ett antal
framgångsfaktorer till tydliga ”skallkrav”. Kanske kommer det bli möjligt att kunna
certifiera sig enligt denna standard och sannolikt kommer det utarbetas någon form av
vägledning kring hur man kan arbeta med att förverkliga standarden. (Jirby, 2003) 

Det finns säkerligen lika många modeller för kompetensförsörjning som det finns
organisationer på vår jord. Poängen med standardisering inom detta område är, liksom
inom andra områden, att markera områdets vikt och vara ett stöd till organisationens
utveckling. De yttersta syftena med att arbeta konsekvent/standardiserat med
kompetensförsörjning är att öka konkurrenskraften, använda resurserna på rätt sätt och
bättre kunna hantera förändringar (Hedlund, 2003). 

Hur ett ledningssystem bör utformas och införas påverkas av organisationens behov,
särskilda mål, de produkter som tillhandahålls, de processer som tillämpas samt av
organisationens storlek, struktur, utvecklingsfas och kultur. Avsikten med denna
standard är alltså inte att tvinga fram likformig uppbyggnad hos ledningssystem för
kompetensförsörjning eller likformighet hos dokumentation utan skapa ett
ledningssystem som är anpassat till organisationen. (SIS, 2002)

Principerna för ledningssystem, som utgör grunden för standarderna i ISO 9000-serien
och ISO 14000-serien såväl som för andra ledningssystem, betonar betydelsen av de
mänskliga resurserna och behovet av att ha rätt kompetens. Arbetsmarknaden och
samhället i övrigt har dessutom ett behov av att rätt kompetens finns tillgänglig och tas
tillvara. Syftet med denna standard är att ange vad som krävs för att tillfredsställa dessa
behov. (SIS, 2002)

Standarden anger krav på ett ledningssystem för kompetensförsörjning när en
organisation vill: (SIS, 2002)

• utveckla och visa sin förmåga att med en effektiv kompetensförsörjning uppnå
kort- och långsiktiga mål

• öka sin beredskap för och förmåga att hantera förändringar

• vara attraktiv för kunder, medarbetare och andra intressenter
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Denna standard gör det möjligt för en organisation att samordna eller integrera sitt
ledningssystem för kompetensförsörjning med besläktade ledningssystem. Den är
utformad så att den kompletterar den föreliggande utgåvan av ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet - Krav. Men denna standard omfattar inte krav som är
specifika för andra ledningssystem, exempelvis sådana krav som är speciella för ledning
med avseende på miljö, hälsa, ekonomi eller riskhantering (SIS, 2002).

Alla krav i denna standard är allmänna och avsedda att kunna tillämpas av alla
organisationer, oberoende av bransch, storlek och den produkt (vara eller tjänst) som
tillhandahålls. (SIS, 2002)

Kompetensförsörjningsprocessen syftar till att säkerställa att rätt kompetens utvecklas
utifrån verksamhetens behov. Detta innebär att utifrån uppställda mål leda, utveckla och
upprätthålla organisationens samlade kompetens så att verksamheten utvecklas på lång
och kort sikt. Organisationen skall skapa förutsättningar för medarbetarnas delaktighet i
processen. (SIS, 2002)

2.5 Rutiner
Rutin är enligt nationalencyklopedin definierat som ”fastlagd procedur som utförs mer
eller mindre automatiskt i viss typ av situation”. 

Rutinbeskrivning eller dokumenterad rutin är ett dokument som innehåller en rutin. Det
är behovet som styr omfattningen och innehållet i en rutinbeskrivning. Det är alltså
kopplat till komplexiteten för den aktuella aktiviteten och kompetensen hos den
personal som ska utföra aktiviteten. Nedan visas exempel på vad som kan ingå i en
rutinbeskrivning: 

Syfte: Den övergripande avsikten med rutinen. 

Omfattning: Vilken typ av arbete det rör sig om, vilka personer som berörs samt i vilka
fall den skall tillämpas.

Terminologi: En förklaring av icke allmänt kända termer.

Referenser: En hänvisning till andra rutiner, standarder, instruktioner mm.

Ansvar: Vem är ansvarig, vem skall utföra rutinen, vad krävs av den som skall utföra
rutinen?

Genomförande: Beskriv planering, genomförande och kontroll. Ange kriterier för ett
fullgott resultat. Beskriv flödet. Ange åtgärder vid avvikelser samt hur dokumentation
skall ske.

Det är viktigt att rutiner skrivs så att de är enkla att läsa och förstå. De ska ofta användas
i konkreta situationer i produktionen. Ett sätt att förtydliga kan vara med hjälp av
flödesdiagram, som också kan användas för processkartläggning.



Framtagande av metoder och rutiner för säkerställande av kompetens
-inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

14

Det finns inget generellt och vedertaget innehåll på vad som skall ingå i en rutin. Håkan
Dybner på SIS menar att det skulle vara en stor nackdel att ha ett generellt innehåll.
Rutiner måste anpassas efter det egna företaget eller organisationen och ett generellt
utförande skulle i många fall göra rutiner mer komplicerade och det skulle innebära att
man i många fall överarbetar och som Håkan Dybner sa ”Livet är till för mer än bara
arbete”.
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3 Metod
Valet av metod avgörs av problemformuleringen och den uppgift, som skall utföras.
Man brukar, beroende på vilken information man undersöker, skilja på två olika
metodiska angreppssätt, kvantitativ och kvalitativ. I en kvantitativ metod samlar man in
sifferinformation, så kallad hårddata. Men med en kvalitativ metod samlar man in
information i form av skriven text, talade ord eller annan verbal information, så kallad
mjukdata. Kvalitativa metoder är mindre formaliserade och strukturerade och syftar till
att skapa en förståelse. (Holme & Solvang, 1991)

Kvalitativa forskningsmetoder innebär bland annat; att kunskap skapas genom att
observera data och finna mönster i dessa data. Det eftersträvas också neutralitet och
allas åsikter är värdefulla. Vidare betonas validiteten eftersom insamlad data kommer
direkt från muntliga eller skriftliga källor och är förstahandsdata. (Holme & Solvang,
1991)

De metoder som har valts i det här examensarbetet är kvalitativa och består av
dokumentstudier av Rexams befintliga material, observationer och intervjuer med
personal inom olika befattningsområden samt litteraturstudier. Det kvalitativa
metodvalet grundar sig på att det är en lämplig metod att använda eftersom uppgiften
handlar mycket om de anställdas kompetens, vilket är en subjektiv parameter, samt de
anställdas uppfattningar om saker och ting.

Med dokumentstudier menas i det här examensarbetet skriftligt material från Rexam,
vilket har studerats. Detta material har bestått av allmän företagsinformation, vilket gav
en bild över Rexam Thin Wall Plastics uppbyggnad och organisation, moder koncernen
samt vilka som är företagets kunder. Övriga dokumentstudier har berört områden som
har med produktion, hygien, säkerhet, arbetsmiljö, miljö och kvalitet att göra. Exempel
på dokument som studerats är: produktionsmål, gällande hygienregler,
säkerhetsföreskrifter, nödlägesplaner, beredskapsplaner samt miljö-, arbetsmiljö- och
kvalitetsmål. Företagets befintliga rutiner för nyintroduktion, checklistor för
nyintroduktion, kompetensmallar och kompetensutvecklingsplaner har också studerats.

Observationer i samband med rundvandring och intervjuer med personal inom olika
befattningsområden har utförts. Med observationer avses här visuella iakttagelser gjorda
av författaren. Vid intervjuerna användes ett för Rexam specialutformat frågeformulär
som utgångspunkt (bilaga A). Frågorna ställdes och personalen fick möjlighet att svara
fritt utifrån detta. Observationerna kändes nödvändiga för att författaren skulle kunna
bilda sig en uppfattning av produktionsverksamheten, företagets arbetssätt med miljö
och kvalitet samt samspelet mellan de anställda. 
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Intervjuer verkade vara ett rimligt angreppssätt för att få en så korrekt bild som möjligt
av hur de anställda upplever sin arbetsplats, sin arbetsmiljö samt hur kommunikationen
fungerar inom och mellan grupper (bilaga A). Upplägg och genomförande av intervjuer
kan variera och det är ofta svårt att avgöra vilket upplägg som kommer att fungera bäst i
ett specifikt fall (Holme & Solvang, 1991).

Med litteraturstudier avses här studier av skriftliga och publicerade verk. Den litteratur
som har studerats har främst utgjorts av böcker men även artiklar och källor från
Internet har studerats. Litteratursökningen gjordes via Internet, Högskolans bibliotek
och databaser samt övriga bibliotek. Tyngdpunkten vid sökandet av litteratur har legat
på områden som kompetens, kompetensutveckling, miljö, ISO 14000, arbetsmiljö,
OHSAS 18001, AFS 2001:1, kvalitet, ISO 9000 och rutiner. För att få ett så aktuellt
teoriavsnitt som möjligt har författaren valt att studera relativt nyskriven litteratur inom
ovan nämnda områden. Litteratursökningen och litteraturstudierna har fortgått under
större delen av examensarbetet.

3.1 Tillvägagångssätt
Examensarbetet startade med en introduktionsvecka där de fyra olika
produktionsgrupperna, lager samt teknikavdelningen presenterades. Introduktions-
veckan var till för att författaren skulle kunna sätta sig in i verksamheten på ett snabbt
och bra sätt, samt bilda sig en uppfattning om vilka förhållanden som rådde på
arbetsplatsen. Författaren tog under introduktionsveckan tillfället i akt och utformade ett
frågeformulär (bilaga A), där områden som miljö, arbetsmiljö, säkerhet och hygien
studerades. Svaren och diskussionerna som blev följden utifrån detta frågeformulär
utgjorde grunden för nulägesanalysen (bilaga B). Syftet med nulägesanalysen var att
författaren skulle få en bra bild av företaget och hur de arbetar med framför allt miljö
och arbetsmiljö, samt att företaget skulle få en bild av nuläget inom dessa områden.
Anledningen till att resultatet som presenteras i nulägesanalysen inte exakt följer de
frågor som presenteras i frågeformuläret, beror på att det inte var alla frågor som
ställdes till alla intervjuade, samt att det i många fall blev diskussioner där ytterligare
uppgifter framkom. Nulägesanalysen som också innehåller ett fåtal observationer visar
främst problemområden och områden där Rexam önskar förbättringar eller annorlunda
lösningar. Anledningen till att inte alla de positiva sakerna som framkom i samband
med intervjuerna presenteras i rapporten är att uppgiften har varit att ta fram nya
metoder, rutiner och förändra och förbättra bristfälliga och befintliga metoder och
rutiner på företaget. Parallellt med introduktionsveckan startade sökandet efter
användbar litteratur inom områden som kompetens, kompetensutveckling, miljö,
arbetsmiljö, kvalitet och rutiner.
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Efter slutförandet av nulägesanalysen studerades redan befintliga metoder och rutiner
inom berörda områden som hygien, säkerhet, miljö och arbetsmiljö. Detta för att få en
så bred bild av situationen som möjligt. På så sätt grundades de idéer och tankar, som
legat till grund för omarbetning och framtagande av nya och relevanta metoder och
rutiner, på en större faktagrund.

Rexam har en kompetensmall, vilken i detta läge använts för att bedöma vilken
kompetens personalen har inom sitt specifika arbetsområde och övriga arbetsområden
samt vilket utbildningsbehov som finns. Denna kompetensmall och dess uppbyggnad
studerades, i syfte att inför kommande rutinutveckling kunna införa ytterligare moment i
kompetensmallen som har med säkerhet, hygien, miljö och arbetsmiljö att göra. 

Redan under första veckan utarbetades en generell kompetensmall för linjeoperatörer
med utgångspunkter som hygien, arbetsmiljö, säkerhet, hälsa och arbetsuppgifter. Även
en generell kompetensmall för övrig personal utarbetades med utgångspunkterna miljö,
arbetsmiljö, kvalitet, hygien, säkerhet, hälsa och arbetsuppgifter. Dessa
kompetensmallar skall ligga till grund för ett generellt arbetssätt vad gäller att utreda
kompetens eller brister på kompetens med avseende på hygien, miljö, arbetsmiljö
säkerhet, kvalitet och arbetsuppgifter på Rexam. Nulägesanalysen och de generella
kompetensmallarna presenterades under andra veckan för företagets arbetsmiljögrupp. 

Användandet av kompetensmallen är en del av Rexams kompetensutvecklingsplan.
Denna kompetensutvecklingsplan sträcker sig över ett år och innehåller moment som
”rutin för kompetensutveckling”, (vilket är ett gantt- schema över årets aktiviteter med
avseende på kompetensutveckling), ”syfte”, ”ansvar” och ”innehåll”. Innehållet består
av medarbetarsamtal, kompetenskartläggning, planering och genomförande av
personalutbildning, genomförd personalutbildning samt utvärdering. 

Arbetet fortsatte med studier av Rexams befintliga rutiner vad gäller nyanställning och
checklistor för detta. Efter en del möten med berörda personer som använder sig av
dessa checklistor, som exempelvis processledare, personalansvarig och övrig personal,
framkom att de behövde uppdateras och vidareutvecklas. Utifrån dessa önskemål och
övriga förutsättningar på företaget utformades olika checklistor beroende på vilken
befattning den nyanställde kommer ha på företaget. Det utformades checklistor för
introduktion av nyanställd linjeoperatör (bilaga C), uppföljning av nyanställd
linjeoperatör (bilaga D), introduktion av övrig personal (bilaga E), uppföljning av övrig
personal (bilaga F) och introduktion av linjeoperatör/feriearbetare/kortare
visstidsanställning (bilaga G). Det utformades också rutiner vid anställning av personal
(ej linjeoperatörer), (bilaga H). Avsikten är att dessa nya checklistor skall ersätta den
befintliga checklistan. 
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3.2 Reliabilitet & Validitet
Validitet och reliabilitet är två viktiga aspekter att diskutera och ta hänsyn till vid
mätningar och undersökningar. De uttrycker giltigheten, validiteten, det vill säga mäts
det som avsetts att mätas utan att något påverkat resultatet, samt hur slutsatserna lett
fram till ett resultat som är tillförlitligt, reliabiliteten. En undersökning med hög
reliabilitet innebär att själva mätningen inte påverkas av vem som utför den utan
resultatet skulle bli i stort sett detsamma (Lundahl & Skärvad, 1992).

Goda grundkunskaper om miljö, arbetsmiljö och kvalitet i kombination med ytterligare
litteraturstudier och övriga studier av Rexams befintliga material gör att författaren
ansåg sig ha en bra grund att utgå ifrån vid tolkning av resultaten. 

Författaren anser att validiteten är relativt hög. Avsikten med nulägesanalysen var att
författaren skulle bilda sig en uppfattning om hur de anställda på olika positioner i
produktionen framför allt upplevde sin arbetsmiljö. Författaren anser att de uppgifter
som framkom under intervjuerna och som senare resulterade i en nulägesanalys relativt
väl speglar hur arbetsmiljön upplevs. Det som kan dra ner validiteten är att resultatet av
frågorna grundar sig på de anställdas uppfattningar, tankar och åsikter om saker och
ting. Då finns risken att svaren inte alltid är tillförlitliga, eftersom det kan finnas
personliga orsaker till att de tillfrågade svarar på ett visst sätt. 

Slutsatserna till nulägesanalysen grundar sig bland annat på intervjuer med de anställda.
De personer som intervjuats har varit ca en fjärdedel av de anställda i produktionen.
Svaren har varit mycket samstämmiga och entydiga från de tillfrågade och författaren
anser att svaren speglar vad den ”stora massan” tycker. 

De resultat som examensarbetet grundar sig på bygger på intervjuer, observationer,
diskussioner, dokumentstudier och litteraturstudier. Det som stärker reliabiliteten är att
det åter igen går att studera Rexams befintliga material, dokumentstudier, samt studera
övrig litteratur, vilket får anses som reliabelt och skulle troligen generera samma
resultat. Det går även att på nytt genomföra intervjuerna utifrån frågeformuläret, men
svaren skulle kunna bli annorlunda beroende på när frågorna ställdes samt vilka som
intervjuas. Det är heller inte säkert att resultatet av nyutformade checklistor och
kompetensmallar skulle bli desamma eftersom dessa har utformats specifikt utifrån
diskussioner med berörda personer samt utifrån företagets nuvarande situation.
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4 Empiri
Datainsamlingen för examensarbetet har bestått av litteraturstudier där områden som
kompetens, kompetensutveckling, miljö, arbetsmiljö, kvalitet och rutiner har studerats.
Utifrån dessa studier och författarens övriga kunskaper inom dessa områden skapades
ett för Rexam specialutformat frågeformulär (bilaga A). Detta frågeformulär var indelat
i följande fyra områden: arbetsmiljö, arbetsmiljöarbete, hygien, arbetsorganisation och
arbetsinnehåll. Några av frågorna som ställdes till de anställda var: 

• Hur upplevs arbetsmiljön med avseende på: buller, ljus, säkerhet, trivsel och
renhållning? 

• Vad finns för risker med dina arbetsuppgifter? 

• Hur tycker du att det fungerar med 5S? 

• Vad har ni fått för utbildning vad gäller hygien och hygienregler? 

• Följer du gällande hygienregler? Om nej, varför inte? 

• Hur fungerar kommunikationen/samarbetet mellan och inom produktions-
grupperna/produktionsgruppen? 

• Hur fungerar kommunikationen/samarbetet mellan linjeoperatörer och process-
ledare? 

• Hur säkerställs kompetens hos linjeoperatörer och övrig personal? 

• Hur fungerar rutinerna vid nyanställning? 

• Vad har du fått för utbildning med avseende på dina arbetsuppgifter? 

• Vad har du fått för utbildning med avseende på säkerhet och arbetsmiljö?

Intervjuerna har varit inriktade på ett förmiddagsskift där det totalt arbetar tjugoen
linjeoperatörer och fyra processledare samt teknikansvarig och lageransvarig.
Nulägesanalysen grundar sig på svar och samtal från tretton av dessa linjeoperatörer,
fyra processledare, teknikansvarig samt lageransvarig. Könsfördelningen mellan dessa
linjeoperatörer har varit ca hälften kvinnor och hälften män. Uppgifterna som framkom
genom detta frågeformulär resulterade tillsammans med författarens observationer i en
nulägesanalys (bilaga B). Delar av nulägesanalysen presenteras nedan: 
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• Kommunikationsbrister mellan processledare och linjeoperatörer. Linje-
operatörer upplever att de ej får behövlig information angående skiftbyte,
händelser, problem, förändringar etc. från processledare.

• Kompetensmallar används för att redovisa kompetens, processledare önskar en
vidareutveckling av dessa kompetensmallar för att täcka in områden som miljö,
hygien, säkerhet etc. 

• Det slarvas med hygienregler och det grundar sig i en dålig förståelse varför,
samt vilka konsekvenser som kan uppstå om man struntar i reglerna. Det
upplevs också en inkonsekvens från linjepersonalen vad gäller besök från övrig
personal (ej produktionspersonal), entreprenörer etc. som inte har samma
skydds/arbetskläder som linjeoperatörerna. 

• De flesta tycker att det är positivt med 5S. 

• Personal på flera befattningar inom företaget efterfrågar en tydligare och bättre
kommunikation vid starten av nya projekt samt under projektens gång med
avseende på vad det är för lagar och krav som gäller, förväntningar,
avgränsningar, tillämpningar, önskemål etc.

• Företaget hävdar att det har getts utbildning inom vissa områden, medan de
anställda hävdar att de inte fått någon. Då uppkommer frågan varför det är så
och hur löser man det här problemet? Vad är skillnaden på utbildning och
information?

Därefter studerades de befintliga rutiner och checklistor som hade med introduktion av
nyanställda att göra. Uppgifter som framkom vid möten med processledare,
personalansvarig, kvalitetsansvarig och arbetsmiljöansvarig låg sedan tillsammans med
nulägesanalysen till grund för utveckling av redan befintliga checklistor och skapandet
av nya. Vid dessa möten diskuterades vad som fungerade bra/mindre bra med
nuvarande checklista samt vad som kunde förändras/förbättras. Det diskuterades också
utformning och innehåll på en checklista vid uppföljning av introduktion. Dessa
diskussioner mynnade så småningom ut i önskemål från företagets sida om olika
checklistor för olika typer av anställning och befattningar inom företaget. Framförda
önskemål resulterade i checklistor som presenteras under resultat och analys. 
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5 Resultat och analys

5.1 Nulägesanalys
Resultatet av intervjuer och observationer sammanställdes i en nulägesanalys (bilaga B).
Nulägesanalysen visar att de anställda överlag är nöjda med sin arbetsmiljö, men det
finns brister. De flesta anställda som har intervjuats har påpekat att det finns en del
kommunikationsbrister i företagsorganisationens olika delar. Dessa brister har tagit sig
olika uttryck, bland annat som missförstånd eller som dåligt förmedlande av
information, krav och önskemål.

Vad gäller miljön och sophantering så används olika kärl för olika restprodukter som
papper, oljespill, trasor etc. Det blir inga större mängder restprodukter, då i stort sett allt
produktionsmaterial återvinns och blir nya produkter. 

Enligt rutiner så skall alla nyanställda få en kvalitets- och miljöutbildning, vilken skall
genomföras två gånger per år när deltagargruppen blir tillräckligt stor. Detta har inte
fungerat fullt ut och får anses som bristfälligt. Rexam är medvetna om detta och har för
avsikt att senare under våren och sommaren ta fram ett utbildningsmaterial som skall
användas under höstens utbildningsperiod. Materialet är också tänkt att ligga till grund
för kommande uppföljning inom kvalitets- arbetsmiljö- och miljöområdet.

Det framkom önskemål om att Rexams befintliga kompetensmall, som används för att
tydliggöra kompetensbilden över arbetsuppgifter hos den anställde, skulle
vidareutvecklas. De skulle då innehålla ytterligare delar som täckte in utbildning i miljö,
kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och hygien etc. Företagets fyra processledare efterfrågade
också en kontinuerlig arbetsmiljöutbildning. 

Många av linjeoperatörerna ansåg sig inte ha fått utbildning inom olika områden som
har med verksamheten och produktionen att göra. När frågan då gick vidare till
processledare visade det sig att många faktiskt hade fått utbildning. Då uppkommer ju
en frågeställning om varför linjeoperatörerna inte har tillgodogjort sig kunskapen eller
informationen? Har informationen inte varit tillräckligt tydlig, eller har utbildningen
inte fyllt sin funktion?

Det slarvas en del med de hygienföreskrifter som finns. Reglerna säger att man skall ha
en god personlig hygien, man skall tvätta händerna före inträde i hygienlokalen
(produktionsområdet) och man får inte röka inomhus. Man skall också skydda sår,
skador och utslag på händer och i ansikte. Man skall bära hårnät med i stort sett allt hår
på insidan, man får inte bära smycken som ringar, örhängen, halsband, klockor etc. Man
skall också använda de skyddskläder och skor som företaget tillhandahåller. Det slarvas
mest med hårnät, smycken och klockor. De anställda upplever också en inkonsekvens
från ledningen vid besök i produktionslokalerna då de inte behöver ha samma
skyddskläder och skor som produktionspersonalen. 
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Information och kunskap om varför det är så eller varför det är så viktigt att följa
upprättade hygienregler saknas ibland. Många linjeoperatörer upplever att de inte har
fått tillräcklig information om vilka konsekvenserna kan bli av att strunta i gällande
hygienregler. Förutom då exempelvis att man tappar ett örhänge i en mugg, vilket syns
och upptäcks av en metalldetektor innan produkten levereras till kund. Många
linjeoperatörer förstår inte konsekvensen av att bakterier på arbetsplatsen kan ”smutsa
ner” produkterna, vilket skulle kunna generera magsjuka hos de kunder som sedan
köper den av Rexam tillverkade förpackningen med innehållande livsmedelsprodukt.
Många anser också att de inte behöver ”bry sig” eftersom det ändå inte blir några
påföljder om man struntar i reglerna. 

Många anställda upplever slarv med städning och framför allt då ifrån den utomstående
städfirman. Det finns mycket damm och smuts på ventilationsutrustning, på golven runt
och under tillverkningsmaskinerna, samt på golvet och på kartongerna i lagret. Många
anställda upplever en inkonsekvens vad gäller städningen när de själva har
hygienrestriktioner som de måste följa. 

5.2 Kompetensmallar
Två olika generella kompetensmallar utformades baserade på Nilssons, (1996)
tillvägagångssätt. En anpassad främst för linjeoperatörer (Figur 5) och en anpassad för
övrig personal (Figur 6). Kompetensmallarna är skapade som ett flödesschema där man
följer en viss ordning för att nå målet och sedan börjar man om ifrån början igen.
Utgångspunkten vid framtagandet av kompetensmallen för linjeoperatörer har varit
hygien, arbetsmiljö, säkerhet, hälsa och arbetsuppgifter. Kompetensmallen för övrig
personal är uppbyggd på samma sätt men innehåller även områden som miljö och
kvalitet. 

Syftet med kompetensmallarna är att avgöra hur kompetensbilden ser ut. Mallarna
innehåller frågeställningar som: vilken kompetens krävs, vilken kompetens finns, inom
vilka områden är kompetensen bristfällig, hur säkerställs kompetens, utvärdering av ny
kompetens samt en kontinuerlig uppföljning. 
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I det första steget måste man avgöra vilken kompetens som krävs för en viss uppgift.
Sedan skall man undersöka vilken kompetens en person har. Detta kan göras med
företagets redan befintliga kompetensmallar, checklistor och utvecklingssamtal. När
detta är gjort måste man analysera resultatet och avgöra inom vilka områden som
kompetensen är bristfällig eller saknas helt. Därefter skall företaget tillgodose den
anställde med nödvändig kompetens. Detta kan ske genom utbildning inom berörda
områden. Vidare skall kompetensen utvärderas och detta kan ske genom
utvecklingssamtal och företagets egen kompetensmall. Slutligen kommer en
kontinuerlig uppföljning som kan ske en gång per år där man konstaterar vad den
anställde har för kompetens samt vilken kompetens som krävs för fortsatt arbete. Sedan
börjar man om från början igen. 

Figur 5: Generell kompetensmall för linjeoperatörer. 
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Figur 6: Generell kompetensmall

Syftet med de generella kompetensmallarna är att de skall ligga till grund för och
fungera ihop med företagets redan befintliga kompetensmallar. När själva
kompetenskartläggningen är klar skall man planera och genomföra personalutbildning
inom bristfälliga områden samt utvärdera resultatet av denna, allt enligt Rexams
kompetensutvecklingsplan. 
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5.3 Checklistor
Efter önskemål från företaget utformades en rad olika checklistor vilka skulle användas
vid introduktion och uppföljning av nyanställningar. Syftet med dessa checklistor är att
säkerställa att de nyanställda får en bra och heltäckande information om arbetet, miljön,
arbetsmiljön och de regler som gäller på företaget. 

En redan befintlig checklista för introduktion användes som utgångspunkt. Denna
checklista omarbetades för att tillfredsställa företagets nuvarande önskemål på vad en
nyanställd i olika befattningar skall få för information vid anställningens början.
Omarbetningen grundade sig på önskemål från företaget vilka åskådliggjordes vid
intervjuer med företagets fyra processledare, personalansvarig, kvalitets- och
miljöansvarig samt arbetsmiljöansvarig.

Det utformades tre olika checklistor för introduktion. En för linjeoperatörer (bilaga C),
en för övrig personal (bilaga E) och en för feriearbetande/kortare visstidsanställd
linjeoperatör (bilaga G). Den första delen, som handlar om en del praktiska bitar, är i
stort sett samma för dem alla tre. Här ingår moment som: 

• Överenskommelse om anställning, kontraktets innebörd och
anställningsnummer.

• Skattsedel, personuppgifter och närmast anhörig.

• Lön, löneutbetalningsdagar, frånvaro, sjuklön.

• Arbetskläder, omklädningsrum.

• Företagsinformation och rundvandring.

De andra delarna innehåller bland annat moment som:

• Avdelningsinformation, olika processgrupper, chef, skift. 

• Övergripande miljö- arbetsmiljö och kvalitetsinformation 

• Säkerhets- och skyddsföreskrifter, nödlägesplaner, utrymningsplaner 

• Hygienkrav, regler, rökning/snusning, utbildning

•  Anslagstavlor, intranätet 

• Presentation av företagets ombud ex. skyddsombud, gruppombud,
kvalitetsombud etc. 

Det som sedan skiljer dem åt är att checklistan för övrig personal är mer djupgående
avseende område som miljö, arbetsmiljö och kvalitet, medan checklistan för
linjeoperatörer är mer övergripande på dessa områden. Checklistan för
feriearbetare/kortare visstidsanställd linjeoperatör är enbart av övergripande karaktär
och tar upp det som är nödvändigt för den anställde i det dagliga arbetet. 



Framtagande av metoder och rutiner för säkerställande av kompetens
-inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

26

Efter ett par månaders arbete i företaget skall en uppföljning ske. Denna uppföljning
sker genom två olika checklistor, en för övrig personal (bilaga F) och en för
linjeoperatörer (bilaga D). Vid denna uppföljning går man åter igen igenom viktiga bitar
som miljö, arbetsmiljö, kvalitet, säkerhets- och skyddsföreskrifter, hygienregler, vilka
ombud som finns samt företagets produktionsmål etc. Det som skiljer dessa båda
checklistor åt, är att den för övrig personal är mer djupgående på områden som miljö,
arbetsmiljö och kvalitet där man går igenom företagets olika mål inom dessa områden.
Anledningen till att det har skapats uppföljningslistor, är för att på ett tidigt stadium
repetera viktiga delar av det dagliga arbetet, samt att ge fördjupande information och
säkerställa kompetens inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet på arbetsplatsen. 

Alla dessa checklistor skall efter genomgång av närmaste chef signeras av den anställde
samt dennes chef och sedan skickas vidare till personalansvarig på företaget som
arkiverar dessa. Syftet med arkiveringen är att dokumentera att de nyanställda får en bra
introduktion, samt för att kunna gå tillbaka och kontrollera vilken information som gavs
och när.

5.4 Rutiner
Vid anställning av övrig personal (ej linjeoperatörer) har det inte funnits en tillräckligt
tillfredsställande arbetsgång. Anställning av övrig personal kräver lite mer av företaget
och det är viktigt att det blir rätt person på rätt plats. Utifrån detta utformades en helt ny
rutin eller en arbetsgång vid anställning av personal (bilaga H). Första steget är att det
skall utformas en tydlig befattningsbeskrivning, där det skall framgå vilka
arbetsuppgifterna är, samt vilken kompetens som krävs inom berörda områden som
miljö, arbetsmiljö, kvalitet, säkerhet, hälsa, hygien, lagar och krav. Därefter skall det
utformas en plan för kommande introduktionsperiod till den anställde med ett
specificerat innehåll, upplägg etc. De första dagarna går man igenom och prickar av
punkterna i ”checklista för introduktion”. Vidare låter man den anställde få en
introduktionsperiod under lämplig tid beroende på arbetsuppgifter. Här lär man känna
verksamheten, produktionen och medarbetarna etc. Efter ca 1-3 månader beroende på
arbetsuppgifter går närmaste chef igenom och prickar av ”checklista för uppföljning”.
Därefter går man in i kompetensutvecklingssystemet, vilket avser en årlig
kompetenskartläggning med utgångspunkt från kompetensmallarna, medarbetarsamtal
och uppföljning. 

Det har lämnats förändrings- och förbättringsförslag på olika rutiner (bilaga I). Dessa
förslag kan grunda sig på felaktigheter som upptäckts i dokumentationen under arbetets
gång, förbättringar eller förändringar som Rexam efterfrågat, samt egna förslag från
författaren. Några av förslagen presenteras nedan. 
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Ett förslag är att implementera de nya checklistorna i verksamheten och dokumentet
”Introduktion av nyanställd och intern rekrytering” måste uppdateras utifrån detta. Det
är också lämpligt att börja använda sig av rutinen ”Arbetsgång vid anställning av
personal (ej linjeoperatörer)”. Ett antal dokument måste uppdateras och ändras, bland
annat sådana som berör internkontroll med avseende på entreprenörsarbete och
arbetsmiljö, ett antal innehållsförteckningar är inaktuella och felaktiga, samt dokument
som har med kompetensutveckling, miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsutbildning att göra.
I ett dokument, ”Kvalitets- och miljöutbildning” står att alla anställda skall få ett
utbildningstillfälle om två timmar på miljö- och kvalitetsområdet. I nuläget finns inget
tillfredsställande utbildningsmaterial och denna utbildning har inte utförts på ett bra sätt.
Det är alltså författarens förslag att detta utbildningsmaterial förbättras och utarbetas på
ett nytt sätt utifrån Rexams egna verksamhet, samt att man tar med arbetsmiljön och
dess aspekter i utbildningsmaterialet.
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6 Slutsatser
Som tidigare nämnts i examensarbetet så har uppgiften varit att se över hur man på ett
företag som Rexam kan säkerställa utbildning, medvetenhet och kompetens inom
områden som miljö, arbetsmiljö, kvalitet, hygien och säkerhet. Det har skapats nya
metoder och rutiner samt förändringsförslag på gamla rutiner inom dessa områden, för
att rutinerna ska fungera bättre i verksamheten. 

De uppgifter som framkom under intervjuerna och som resulterade i nulägesanalysen,
kan i vissa fall komma att ha stor betydelse för företaget. Arbetsmiljön på arbetsplatsen
består av de processer och faktorer som påverkar individens arbetsprestationer, hälsa
och välbefinnande. Då kan en faktor som kommunikationsproblemen mellan och inom
grupper påverka arbetsmiljön och den psykiska hälsan samt produktionen på
arbetsplatsen negativt, både på kort och på lång sikt. Vidare är det viktigt att de
anställda får en lämplig utbildning eller information om de viktiga bitarna miljö,
arbetsmiljö och kvalitet vilka ingår i företagets verksamhetssystem, samt vilken
betydelse dessa ledningssystem och dess uppbyggnad har för det dagliga arbetet. De
anställda, tillika entreprenörer, bör ha en hög kvalitetsmedvetenhet för att komma
tillrätta med problemen såsom hygienregler och slarv med städning. 

Kompetensmallarna för linjeoperatörer och för övrig personal är tänkt att fungera som
en form av grund, för att utreda vilken kompetens som krävs, samt tillvägagångssättet
för att åtgärda eventuella kompetensbrister på företaget. Utformandet av dessa mallar
följer delvis tillvägagångssättet som Nilsson (1996) beskriver. Dessa kompetensmallar
följer ett cirkeltänkande, ungefär som PDCA-cykeln. Första steget, vilket motsvarar P,
utreder man vilken kompetens som krävs. I andra steget, D, utreds vilken kompetens
personen har, inom vilka områden som kompetensen är bristfällig, samt hur företaget
säkerställer en kompetensutveckling inom bristfälliga områden. Det tredje steget, C,
motsvaras av en utvärdering av ny kompetens samt en kontinuerlig uppföljning. Det
sista steget, A, motsvaras av att man börjar om på en ny runda från toppen med P,
vilken kompetens krävs. För att på ett tillfredsställande sätt kunna arbeta med dessa
kompetensmallar i samverkan med företagets redan befintliga kompetensmallar, krävs
att den som använder dem har kunskap om de ingående bitarna som miljö, arbetsmiljö,
kvalitet, hygien, säkerhet, hälsa och enskilda arbetsuppgifter. 
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Det krävs även kunskaper om kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt hur
man tillämpar begreppen på företaget. Ledningssystemet för kompetensförsörjning, SS
62 40 70, (SIS, 2002) kan vara ett stöd för Rexam i det fortsatta arbetet med
kompetensförsörjning och kompetensutveckling. 

Den gamla checklistan för nyintroduktion utgjorde som tidigare nämnts en grund för
utformandet av nya checklistor. Anledningen till att det skapades olika checklistor för
nyintroduktion var för att den nyanställde skulle få rätt och specifik information om sitt
arbetsområde samt övriga viktiga bitar han eller hon berörs av i företaget. Checklistorna
utgår från miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsområdet samtidigt som de i övrigt är
specifikt utformade för Rexams räkning. Man kan även här säga att checklistorna följer
ett visst cirkeltänkande eftersom det efter en kortare tids anställning görs en uppföljning
inom ovanstående områden med en ny checklista, vilket blir en form av kvalitets- och
kompetenssäkring. Det krävs även här goda kunskaper hos närliggande chef för att
säkerställa att den nyanställde får rätt och tillräcklig information. 

Listan på rutinförändringar och nya rutinförslag skulle, i mån av tid, kunna göras
betydligt längre och mer ingående än vad som gjorts. Anledningen till detta är att det
finns brister inom dokumentationen som framförallt har med miljö och arbetsmiljö att
göra. Dessa brister utgörs främst av uppdateringar i dokument som inte är gjorda, trots
att det tillämpas ett nytt arbetssätt i verksamheten. Det är av stor vikt att uppdatera
dokument som har med arbetet och med ledningssystemen att göra. I
kravspecifikationerna för ledningssystemen miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (OHSAS
18001) står klart och tydligt att organisationen skall upprätta och underhålla relevanta
dokument. Detta är då en brist på företaget. I många fall upplevs att det finns rutiner för
många saker, men det är inte alltid som de fungerar i verkligheten. I övrigt har det
saknats metoder och bra tillvägagångssätt vid nyanställning av personal som inte utgörs
av linjeoperatörer när det gäller kompetenskrav på arbetsmiljö och säkerhet. Företaget
har då inte till fullo uppfyllt sitt eget krav på att ge den nyanställde en så bra start på
arbetet som möjligt. Förhoppningsvis kommer den nyutformade rutinen ”Arbetsgång
vid anställning av personal (ej linjeoperatörer)” vara företaget behjälplig. Denna nya
rutins uppbyggnad följer i stora drag tillvägagångssättet som beskrivs i teoriavsnittet.

Då det idag på Rexam finns metoder och rutiner för nyanställning och
kompetensutveckling förefaller det naturligt, att dessa rutiner uppdateras men ändå
behåller sin nuvarande plats i företagets verksamhetssystem där de redan är samordnade
och etablerade. De metoder som utarbetats och de rutiner som omarbetats och ändrats
bör placeras inom lämpliga områden där det är rimligt och där de fungerar som en
naturlig del av verksamheten. 

Författaren anser att examensarbetets syfte har beaktats genom att presentera en
nulägesanalys, vilken delvis har legat till grund för utarbetandet av metoder för att
säkerställa kompetens, som generella kompetensmallar, nya checklistor för
nyintroduktion samt att ge förslag till rutinförändringar i företaget. 
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7 Diskussion
Under arbetets gång har det framkommit hur svårt det kan vara för ett företag att
säkerställa kompetens inom olika områden. Avsikten och målet är gott, men det är inte
alltid som företaget eller organisationen på ett enkelt sätt kan säkerställa en god
kompetens eller en bra kompetensutveckling hos sina anställda. En del av problemen
kan vara att det inte alltid är en tydlig skillnad mellan vad som är information och
utbildning. Utbildning måste också ges på ett bra sätt där de anställda verkligen kan
tillgodogöra sig kunskapen. Det är till exempel inte ett bra tillvägagångssätt att visa
femton personer hur man programmerar en maskin, när endast några få personer
verkligen får pröva på att utföra uppgiften under handledning. Den resterande delen av
gruppen får då inte den kunskapen de behöver för att utföra sin arbetsuppgift, vilket kan
komma att leda till ytterligare problem senare i produktionen. När det gäller utbildning
eller information som har med miljö, arbetsmiljö, kvalitet, säkerhet och hygien att göra,
är det viktigt att utbildningen eller informationen, vilket det nu må vara, är anpassat till
den egna verksamheten och inte utifrån ett generellt perspektiv.

Vid utformandet av kompetensmallarna och checklistorna har författaren valt att
tillämpa ett systematiskt angreppssätt. Först måste man som företag vara säker på vilken
kompetens och kunskap som skall finnas på arbetsplatsen. Därefter bör det utredas
vilken kompetens som finns på företaget, samt vilken kompetens som saknas. När detta
är gjort måste man hitta ett bra sätt att ge den utbildning eller information som man vill
att de anställda skall ha samt följa upp och utvärdera hur det egentligen blev. Detta låter
ju givetvis oerhört enkelt att genomföra men det kräver en hel del av företaget och de
anställda i fråga för att nå ett bra resultat. 

Författaren har under arbetets gång insett att det inte alltid är så enkelt att säkerställa en
bra kompetens och kompetensutveckling även om man jobbar aktivt med dessa frågor.
Arbetet med detta måste finnas med som en naturlig del i verksamheten om man skall
nå ett bra resultat. Rexam har idag ett arbetssätt för att säkerställa kompetens, både för
nyanställda samt för de som varit anställda ett tag. Tanken är att detta arbetssätt
kontinuerligt skall förbättras och hållas uppdaterat utifrån den befintliga verksamheten.
Förhoppningen är att resultaten utifrån detta examensarbete kommer att vara till god
hjälp på vägen. 

Svårigheterna som uppenbarat sig är framför allt det faktum att författaren har arbetat
själv med examensarbetet. Detta medför att man ibland saknat ett naturligt ”bollplank” i
arbetet, vilket kan vara påfrestande. Författaren var medveten om detta när valet att
arbeta själv gjordes men det skall också påtalas att det har varit oerhört nyttigt att arbeta
själv under sådana här förhållanden. Man får till stor del använda sig av sin egen
kompetens och sina egna erfarenheter. Som utexaminerad student vet du sällan vad du
kan få för arbetsuppgifter i ditt kommande arbete och det här examensarbetet bjöd på en
verklig utmaning i det fallet. 
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En annan svårighet har varit att hitta material om rutiner och framtagandet av rutiner.
Här sökte författaren publicerad fakta och information om hur företag och
organisationer jobbar med dessa frågor samt vilket tillvägagångssätt som används när
man skapar och inför rutiner.

Examensarbetet kunde med all säkerhet ha utförts på ett annorlunda sätt, om det hade
rört sig om en annan tidsplan. Nulägesanalysen kunde då ha gjorts mer omfattande och
uttömmande och rutinförändringarna kunde ha utvecklats och omarbetats betydligt mer.
Valet av metod kunde säkert också ha varit annorlunda, men utifrån given uppgift,
tidsplan och författarens kompetens förefaller ändå den valda metoden vara av rimlig
karaktär.

7.1 Rekommendation till fortsatt arbete på Rexam Thin Wall
Plastics

Under examensarbetets gång har det dykt upp en del tankar hos författaren på saker som
Rexam skulle kunna förändra och förbättra. Dessa tankar har givetvis sitt ursprung från
företagets befintliga material, men också från de kunskaper som författaren har
förvärvat under studietiden. Dessa tankar presenteras nedan i en punklista vars avsikt är
att underlätta för Rexam i sitt fortsatta arbete med kompetensutveckling inom miljö,
arbetsmiljö och kvalitet samt även inom dessa områden separat.

• Gå igenom rutiner som har med miljö, arbetsmiljö och säkerhet att göra. Detta i
syfte att eliminera felaktiga och inaktuella rutiner samt felaktig information. 

• Uppdatera dokument med avseende på namn (PLM/REXAM), datum vid
ändringar samt ändra övriga felaktiga uppgifter/namn
(skyddsgrupp/arbetsmiljögrupp).

• Då det upplevs vara kommunikationsbrister inom företaget bör Rexam i
möjligaste mån försöka undvika detta genom en tydligare, rakare och mer öppen
dialog. Vad som avses och vad som skall uppnås måste vara klart och tydligt
redan från början samt kontinuerligt under arbetsförloppen. Målen med ett
arbete eller projekt måste vara tydligt uttalade. Samtliga anställda måste förstå
att det är en gemensam väg för hela företaget att nå målen. 

• Skapa en tydligare definition på vad som är utbildning och vad som är
information. Hitta bättre vägar för att förmedla kunskap som skall klassas som
utbildning för de anställda. Några exempel är utbildning i mindre grupper där de
anställda själva får ”prova” på de uppgifter som de senare förväntas kunna. Eller
utbildning i seminarieform, där de anställda själva får vara delaktiga i
utbildningen och presentera någon form av resultat i slutet.



Framtagande av metoder och rutiner för säkerställande av kompetens
-inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

32

• Vid genomförandet av hygienutbildning bör det vara en tydlig och öppen dialog
med de anställda där motivet till varför det är skillnader på hygienregler mellan
anställda på olika befattningar inom företaget förklaras. Det bör också under
denna utbildning förklaras i ett vidare perspektiv vikten av att följa och
konsekvenserna av att inte följa gällande regler.

• Utarbeta ett utbildningsmaterial och ge alla anställda ett utbildningstillfälle där
områden som miljö, arbetsmiljö, säkerhet, hälsa och kvalitet gås igenom.
Presentera kort vilka företagets mål inom dessa områden är samt innebörden och
vikten av dessa. Utforma utbildningen på ett intressant sätt med aktuell
information direkt från verksamheten, där de anställda själva får vara delaktiga
och komma med tankar och åsikter. Förslag på moment där det krävs delaktighet
är bland annat gruppövningar och diskussioner. För bästa resultat kan det vara
en poäng att blanda renodlad ”föreläsning” med dessa delaktiga moment.
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Bilaga A 

Frågeformulär

Arbetsmiljö

• Hur upplevs arbetsmiljön med avseende på: buller, ljus, säkerhet, trivsel och
renhållning?

• Vad finns för risker med dina arbetsuppgifter?
• Tillbud, hur ofta, vad gör ni då?

Arbetsmiljöarbete

• Hur tycker du att det fungerar med 5S?
• Blir ni uppdaterade vad gäller nya regler, lagar och andra krav?

Hygien

• Vad har ni fått för utbildning vad gäller hygien och hygienregler?
• Följer ni/du gällande hygienregler? Om nej, varför inte?

Arbetsorganisation och Arbetsinnehåll

• Hur fungerar kommunikationen/samarbetet mellan och inom produktionsgrupperna
/produktionsgruppen?

• Hur fungerar kommunikationen/samarbetet mellan och inom processlednings-
gruppen?

• Hur fungerar kommunikationen/samarbetet mellan linjeoperatörer och process-
ledare?

• Hur fungerar kommunikationen/samarbetet mellan dig och dina högre chefer?
• Har processledare fått ngn form av ledarskapsutbildning?
• Hur säkerställes kompetens hos linjeoperatörer och övrig personal? 
• Brukar ni rotera inom produktionsgruppen. Om nej, varför inte?
• Har ni som linjeoperatörer möjlighet att påverka, förändra och förbättra ert arbete?
• Hur fungerar rutinerna vid nyanställning?
• Vad har du fått för utbildning med avseende dina arbetsuppgifter?
• Var utbildningen tillfredsställande, fick du de kunskaper som behövdes?
• Vad har du fått för utbildning med avseende på säkerhet och arbetsmiljö?
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Bilaga B 

Nulägesanalys 
- från produktionsområden 1-4 samt lager & teknik.

Intervjuer har gjorts med linjeoperatörer (60 % av ett skift),
processledare, teknik- och lageransvarig.  

Resultat:

• Det finns små kommunikationsproblem mellan processledare.

• Kommunikationsbrister mellan processledare och linjeoperatörer. 
           * Linjeoperatörer upplever att de ej får behövlig information angående
skiftbyte, händelser, problem, förändringar etc. från processledare.

• Kompetensmallar används för att redovisa kompetens och det efterfrågas en
vidareutveckling samt mer frekvent användning av nuvarande kompetensmallar.

                  * Integration med hygien, säkerhet, miljö etc.

• Önskvärt med fler besök från ledningen i produktionen, samtal med fler
linjeoperatörer och inte bara ”samma gamla vanliga” personer.

• Hygienregler
                  * Dålig förståelse för varför, samt vilka konsekvenser som kan uppstå?

* Inkonsekvens upplevs (besök, entreprenörer, chefer etc.)                  
                  * Inkonsekvens städning (maskiner, ventilation, golv etc.)
                  * Påföljd efterfrågas.                 
 
• Inte bara rutiner, måste fungera i verkligheten. 

• Positivt med 5S hos linjepersonal och processledare. 

• Tydligare och bättre kommunikation önskas vid uppstartandet av projekt, samt
kontinuerligt under projektets fortskridande. 

                         * Vad/vilka lagar & krav gäller
                         * Önskemål 
                         * Potentiella lösningar
                         * Avgränsningar
                         * Förutsättningar och tillämpningar 

• Kontinuerlig arbetsmiljöutbildning efterfrågas

• Bättre tillgång till lagar & krav samt uppdateringar av dessa efterfrågas.



Framtagande av metoder och rutiner för säkerställande av kompetens
-inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

• ”Utbildning” har utförts, dock ej tillgodogjort sig kunskapen.
                          * Varför?  

                    * Hur löser man detta?
                          * Skillnad på utbildning/information?

• Slarv med städning från entreprenör.

• Effektivare och mer frekvent städning önskas på lagret med avseende på hygien.
(damm och smuts på golvet).

• ”Stallage”, potentiell säkerhetsrisk, dåligt underhållna, dåligt fastsatta etc.
Rutiner för förebyggande underhåll önskas.

• Dåligt ljus på lagret.

Observationer: 
• Levertex vid ingång till PG 4 saknas.
• Slarv med hygienregler; skyddskläder, hårnät, smycken etc.
• Damm och smuts på ventilationsutrustning.
• Damm och smuts ute på lagret, både på golv och på kartonger.
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Bilaga C

Checklista för introduktion av linjeoperatör
(Första veckan)

Allmänt
Ansvaret för att en nyanställd blir väl omhändertagen och känner sig välkommen
fördelas mellan följande befattningshavare: 

• Personalavdelning
• Mottagande chef
• Fadder

Personalavdelning ansvarar för:

Förberedelser:

(  ) Avtala tid med den nyanställde.
(  ) Representant från personalavdelningen skall alltid finnas på plats för den första
informationen.
(  ) Förbered mottagande chef och fadder.

Första information

(  ) Överenskommelse om anställning, kontraktets innebörd
(  ) Tagg och kod
(  ) Anställningsnummer och registrering i lönesystemet
(  ) Skattsedel, personuppgifter, närmast anhörig
(  ) Arbetstider, flextidsregler
(  ) Bankkonto
(  ) Löneutbetalningsdagar
(  ) Lön, reseersättning
(  ) Frånvaroanmälan, sjuklön
(  ) Restaurang
(  ) Information om fadderverksamheten
(  ) Frivilliga försäkringar
(  ) Arbetskläder
(  ) Omklädningsrum
(  ) Tid för hälsokontroll
(  ) Friskvård, gym, fritidsklubben
(  ) Företagsinformation
(  ) Rundvandring – överlämnas till mottagande chef
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Mottagande chef ansvarar för:

1. Allmän info

(  ) Avdelningens organisation, olika processgrupper, chef, skift , samarbete med övriga
avdelningar, tex. lager
(  ) Allmän information om miljö och kvalitet på arbetsplatsen.

2. Introduktion i det egna arbetet och av arbetsplatsen

( ) Detaljerad genomgång av arbetsplatsen samt arbetsplatsens ergonomi
(arbetsställningar, lyft, ensidigt arbete etc.).
(  ) Generella skyddsföreskrifter samt skyddsföreskrifter vad gäller maskinsäkerhet.
(  ) Utrymningsplan, brandutrustning, brand- och utrymningslarm, saneringsutrustning.
(  ) Nödlägesplaner
(  ) Tillbudsblanketter, intern skadeanmälan
(  ) Hygienkrav (vilka, varför, konsekvenser), rökning/snusning, hygienutbildning (när),
påföljder. 
(  ) Raster och avbyten
(  ) Städrutiner (vad gör vi, vad gör städfirman)
(  ) Personalutrymmen
(  ) Förbandsstationer (plats och innehåll) 
(  ) Hörselskydd (poängtera vikten av) och hörselkontroll (när, hur ofta)
(  ) Anslagstavlor, intranätet
(  ) Gångbanor, risker med trucktrafik
(  ) Telefon
(  ) Presentation för samtliga skift – presentera särskilt, ombud: 

• (  ) Skyddsombud
• (  ) 5 S ombud
• (  ) Gruppombud
• (  ) Fadder (namn) 
• (  ) Kvalitetsombud

(  ) 5 S och dess innebörd
(  ) Miljöstation, sophantering  
(  ) Nödvändig information (var man hittar detta samt hur man går tillväga)
(  ) Kunder och produkter
(  ) Processflöde
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3. Information om andra avdelningar

(  ) Rundvandring och allmän information om avdelningen samt övriga avdelningar.  
(  ) Efter avslutade aktiviteter skicka programmet till personalavdelningen
(  ) Datum för uppföljning (när) 

Fadder ansvarar för:

(  ) Berätta om maskiner, produkter, rutiner etc.
(  ) Hjälpa till att hitta i lokaler.
(  ) Vara ett allmänt stöd.

Bekräftelse
Bekräftelse på att introduktionen genomförts sker genom X-markering av respektive
punkt i programmet samt genom underskrift av chef och nyanställd nedan: 

Datum: _______________________

_______________________ _______________________
Chef Nyanställd
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Bilaga D

Checklista för uppföljning av linjeoperatör
(efter ca 3 månader)

Processledare ansvarar för:

1. Allmän info

(  ) Allmän information om miljö och kvalitet på arbetsplatsen.
(  ) Gå igenom befattningsbeskrivningens innehåll, signera ett exemplar till den
anställde och ett till personalavdelningen. 

2. Uppföljning av det egna arbetet och av arbetsplatsen

( )Detaljerad genomgång av arbetsplatsen samt arbetsplatsens ergonomi
(arbetsställningar, lyft, ensidigt arbete etc.).
(  ) Generella skyddsföreskrifter samt skyddsföreskrifter vad gäller maskinsäkerhet.
(  ) Utrymningsplan, brandutrustning, brand- och utrymningslarm, saneringsutrustning.
(  ) Nödlägesplaner
(  ) Tillbudsblanketter, intern skadeanmälan
(  ) Hygienkrav (vilka, varför, konsekvenser), rökning/snusning, hygienutbildning (när),
påföljder. 
(  ) Raster och avbyten
(  ) Förbandsstationer (plats och innehåll) 
(  ) Presentation för samtliga skift – presentera särskilt, ombud: 

• (  ) Skyddsombud
• (  ) 5 S ombud
• (  ) Gruppombud
• (  ) Kvalitetsombud

(  ) 5 S och dess innebörd
(  ) Måluppföljning
(  ) Utbildning om miljö, arbetsmiljö och kvalitet (när, deltagit)

Bekräftelse

Bekräftelse på att introduktionen genomförts sker genom X-markering av respektive
punkt i programmet samt genom underskrift av chef och nyanställd nedan: 

Datum: _______________________

___________________________ ___________________________

Chef Nyanställd
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Bilaga E

Checklista för introduktion
(Första veckan)

Allmänt

Ansvaret för att en nyanställd blir väl omhändertagen och känner sig välkommen
fördelas mellan följande befattningshavare: 

• Personalavdelning
• Mottagande chef

Personalavdelning ansvarar för:

Förberedelser;

(  ) Avtala tid med den nyanställde
(  ) Representant från personalavdelningen skall alltid finnas på plats för den första
informationen
(  ) Förbered mottagande chef och andra berörda.

Första information

(  ) Överenskommelse om anställning, kontraktets innebörd
(  ) Tagg och kod
(  ) Anställningsnummer och registrering i lönesystemet
(  ) Skattsedel, personuppgifter, närmast anhörig
(  ) Arbetstider, flextidsregler
(  ) Bankkonto
(  ) Löneutbetalningsdagar
(  ) Lön, reseersättning
(  ) Frånvaroanmälan, sjuklön
(  ) Restaurang
(  ) Information om fadderverksamheten
(  ) Frivilliga försäkringar
(  ) Arbetskläder
(  ) Omklädningsrum
(  ) Tid för hälsokontroll
(  ) Friskvård, gym, fritidsklbben
(  ) Företagsinformation
(  ) Rundvandring – överlämnas till mottagande chef
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Mottagande chef ansvarar för; 

1. Allmän info

(  ) Företagets och avdelningens organisation, olika processgrupper, medarbetare,
chefer, samarbete med övriga avdelningar.
(  ) Befattningsbeskrivningen och dess innehåll är tydligt specificerat, gå i stora drag
igenom:

• (  ) Kompetensmall samt syftet och utformningen av denna
• (  ) Lagar och andra krav som berör arbetsuppgifterna
• (  ) Miljöledningssystem
• (  ) Kvalitetsledningssystem
• (  ) Arbetsmiljöledningssystem
• (  ) Delegationsordning

2. Introduktion i det egna arbetet och av arbetsplatsen

(  ) Detaljerad genomgång av arbetsplatsen samt arbetsplatsens ergonomi
(arbetsställningar,    lyft, ensidigt arbete etc.).
(  ) Generella skyddsföreskrifter samt skyddsföreskrifter vad gäller produktionsområdet.
(  ) Utrymningsplan, brandutrustning, brand- och utrymningslarm, saneringsutrustning.
(  ) Nödlägesplaner
(  ) Tillbudsblanketter, intern skadeanmälan
(  ) Hygienkrav (vilka, varför, konsekvenser), hygienutbildning (när), påföljder. 
(  ) Raster och avbyten
(  ) Städrutiner (vad gör vi, vad gör städfirman)
(  ) Personalutrymmen
(  ) Förbandsstationer (plats och innehåll)
(  ) Rökning/snusning
(  ) Hörselskydd (poängtera vikten av) och hörselkontroll (när, hur ofta)
(  ) Anslagstavlor
(  ) Gångbanor, risker med trucktrafik
(  ) Telefon
(  ) Presentation för medarbetare – presentera särskilt, ombud: 

• (  ) Skyddsombud
• (  ) 5 S ombud
• (  ) Gruppombud
• (  ) Kvalitetsansvarig
• (  ) Miljöansvarig
• (  ) Arbetsmiljöansvarig

(  ) 5 S och dess innebörd
(  ) Miljöstation, sophantering  
(  ) Nödvändig information (var man hittar detta samt hur man går tillväga)
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3. Information om andra avdelningar

(  ) Presentation för besök hos andra berörda avdelningar.
(  ) Introduktionsprogram, se separat program

4. Övrigt

(  ) Boka tidpunkt för uppföljning.

Bekräftelse

Bekräftelse på att introduktionen genomförts sker genom X-markering av respektive
punkt i programmet samt genom underskrift av chef och nyanställs nedan: 

Datum: _______________________

___________________________ ___________________________

Chef Nyanställd



Framtagande av metoder och rutiner för säkerställande av kompetens
-inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

Bilaga F

Checklista för uppföljning
(Efter ca 1-3 månaders anställning)

Mottagande chef ansvarar för; 

Allmän info

1. Uppföljning/uppdatering

(  ) Ny genomgång av befattningsbeskrivningen och dess innehåll samt uppdatering av
individuell kompetensmall, lägg tyngdpunkt vid följande punkter:

• (  ) Definition av arbetsuppgifter.
• (  ) Kompetens, vilka kunskaper behövs, finns och vad saknas?
• (  ) Lagar och andra krav som berör arbetsuppgifterna
• (  ) Miljöledningssystem, miljömål
• (  ) Kvalitetsledningssystem, kvalitetsmål
• (  ) Arbetsmiljöledningssystem, arbetsmiljömål
• (  ) Företagets mål
• (  ) Delegationsordning

(  ) Utbildning om miljö, arbetsmiljö och kvalitet (när, deltagit) 

2. Uppföljning av information vad gäller det egna arbetet och av arbetsplatsen

( )Detaljerad genomgång av arbetsplatsen samt arbetsplatsens ergonomi
(arbetsställningar,    lyft, ensidigt arbete etc.).
(  ) Generella skyddsföreskrifter samt skyddsföreskrifter vad gäller produktionsområdet.
(  ) Utrymningsplan, brandutrustning, brand- och utrymningslarm, saneringsutrustning.
(  ) Nödlägesplaner
(  ) Tillbudsblanketter, intern skadeanmälan
(  ) Hygienkrav (vilka, varför, konsekvenser), hygienutbildning (när), påföljder. 
(  ) Förbandsstationer (plats och innehåll)
(  ) Presentation av medarbetare – presentera särskilt: 

• (  ) Skyddsombud
• (  ) Kvalitetsansvarig
• (  ) Miljöansvarig
• (  ) Arbetsmiljöansvarig

(  ) 5 S och dess innebörd
(  ) Nödvändig information (var man hittar detta samt hur man går tillväga)
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3. Information om andra avdelningar

(  ) Ny information om andra avdelningar

Bekräftelse
Bekräftelse på att uppföljningen genomförts sker genom X-markering av respektive
punkt i programmet samt genom underskrift av chef och nyanställs nedan: 

Datum: _______________________

___________________________ ___________________________

Chef Nyanställd
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Bilaga G

Checklista för introduktion av linjeoperatör
/feriearbetare/kortare visstidsanställning 

Allmänt

Ansvaret för att en nyanställd blir väl omhändertagen och känner sig välkommen
fördelas mellan följande befattningshavare: 

• Personalavdelning
• Mottagande chef
• Fadder

Personalavdelning ansvarar för:

Förberedelser:

(  ) Avtala tid med den nyanställde.
(  ) Representant från personalavdelningen skall alltid finnas på plats för den första
informationen.
(  ) Förbered mottagande chef och fadder.

Information

(  ) Överenskommelse om anställning, kontraktets innebörd
(  ) Tagg och kod
(  ) Anställningsnummer och registrering i lönesystemet
(  ) Skattsedel, personuppgifter, närmast anhörig
(  ) Arbetstider, flextidsregler
(  ) Bankkonto
(  ) Löneutbetalningsdagar
(  ) Lön, reseersättning
(  ) Frånvaroanmälan, sjuklön
(  ) Restaurang
(  ) Information om fadderverksamheten
(  ) Frivilliga försäkringar
(  ) Arbetskläder
(  ) Omklädningsrum
(  ) Företagsinformation
(  ) Rundvandring – överlämnas till mottagande chef
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Mottagande chef ansvarar för:

1.  Allmän info

(  ) Allmän information om miljö och kvalitet på arbetsplatsen.

2. Introduktion i det egna arbetet och av arbetsplatsen

(  ) Generella skyddsföreskrifter samt skyddsföreskrifter vad gäller maskinsäkerhet.
(  ) Utrymningsplan, brandutrustning, brand- och utrymningslarm, saneringsutrustning.
(  ) Nödlägesplaner
(  ) Hygienkrav (vilka, varför, konsekvenser), rökning/snusning, hygienutbildning (när),
påföljder. 
(  ) Raster och avbyten
(  ) Städrutiner, skiftesstädning (vad gör vi, vad gör städfirman)
(  ) Personalutrymmen
(  ) Förbandsstationer (plats och innehåll) 
(  ) Hörselskydd (poängtera vikten av) och hörselkontroll (när, hur ofta)
(  ) Gångbanor, risker med trucktrafik
(  ) Dagligt 5 S arbete
(  ) Miljöstation, sophantering  

Bekräftelse

Bekräftelse på att introduktionen genomförts sker genom X-markering av respektive
punkt i programmet samt genom underskrift av chef och nyanställd nedan: 

Datum: _______________________

___________________________ ___________________________

Chef Nyanställd
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Bilaga H

Rutiner/arbetsgång vid anställning av personal. 
(ej linjeoperatörer)

1. Syftet med rutinen är att se till att den nyanställde får en bra start på sitt arbete
och på företaget.

2. Den nyanställdes närmaste chef skall utforma en befattningsbeskrivning där det
tydligt framgår vilka arbetsuppgifterna är, vilken kompetens medarbetaren skall
ha för att utföra sina arbetsuppgifter samt vilken kompetens som behövs inom
övriga berörda områden. t.ex. miljö, arbetsmiljö, kvalitet, hälsa, säkerhet,
hygien, lagar och krav.  

3. Närmaste chef skall utforma en plan för kommande introduktionsperiod med
specificerat innehåll, upplägg etc.

4. Närmaste chef skall gå igenom och pricka av Checklista för introduktion.

5. Den nyanställde får en introduktionsperiod på lämplig tid beroende på
arbetsuppgifter. Här lär man känna verksamheten, blir bekant med lokalerna,
produktionen, medarbetarna etc.

6. Efter ca 1-3 månader beroende på arbetsuppgifter och dylikt går närmaste chef
igenom och prickar av Checklista för uppföljning.

7. Kontinuerlig uppföljning med avseende på kompetens och utbildning skall ske
inom lämpliga tidsperioder genom användande av exempelvis kompetensmall
och medarbetarsamtal utförda av närmaste chef. 
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Bilaga I

Förslag till rutinändringar eller förändringar i befintlig
dokumentation.

Implementera nya checklistor i verksamheten:
• Checklista för introduktion av linjepersonal
• Checklista för uppföljning av linjepersonal
• Checklista för introduktion av chef
• Checklista för uppföljning av chef
• Checklista för introduktion av linjepersonal/feriearbetare

För in nya checklistor i dokument: 105211 (Introduktion av nyanställd och intern
rekrytering). 

Börja använda ny rutin ”Anställning av chef, arbetsgång”.

Skapa ny rutin för en kontinuerlig hygienutbildning av de anställda ca 1 gång/år. 
Förslag: Hygienutbildning/information skall ges till alla anställda kontinuerligt ca 1
ggr/år. En mer övergripande hygienutbildning (exempelvis utförd som tidigare
bakterieodling) skall ges till alla anställda vartannat år.

Skapa ny rutin för förebyggande underhåll på lagret. 
Förslag: Genomgång av säkerhetsrisker och förebyggande underhåll skall utföras
kontinuerligt (…) och vid behov på lagret för att säkerställa en hög säkerhet.

Ändra innehållsförteckning och uppdatera ”Handbok- internkontroll”, detta är av
största vikt då denna handbok innehåller delar som miljö, arbetsmiljö, utbildning och
säkerhet. .  

Ändra i ”Handbok- internkontroll”, samordningsansvar (22.1), punkt två: Beställning av
entreprenad arbete, Tillägg: arbetsmiljö. 

Ändra dokument 8391 (Skydds och säkerhetsbestämmelser i samband med
entreprenörsarbete på Rexam TWP), Tillägg: Återkommande entreprenörer skall
genomgå särskild utbildning i säkerhet, miljö, hygien och arbetsmiljö. Utbildningen
skall genomföras ca 1-2 ggr/år.

Ändra och uppdatera innehållsförteckning till ”Personalhandbok”.

Ändra och uppdatera dokument: 1051 (Individuella kompetensutvecklingsplaner), ta
bort dokument 105247 då det inte längre finns. 
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Använd författarens utarbetade ”Generella kompetensmall linjepersonal/chef” i
samverkan med nuvarande kompetensutvecklingsmall, dokument 105246. 

Utöka kompetensutvecklingsmall, dokument 105246 med kunskaper/utbildning inom
hygien, miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Ta fram ett utbildningsmaterial bestående av miljö, arbetsmiljö och kvalitet, vilket alla
nyanställda skall ta del av. Denna utbildning finns redan nämnd i dokument 8351M
(kvalitets och miljöutbildning).

Uppdatera dokument 8351M (kvalitets och miljöutbildning) med tillägget arbetsmiljö i
titel samt i övrig text. 


