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Vår hedersordförande, Gideon Gerhardsson, 
och Malin Hagh vår nuvarande ordförande har mycket att tala om.

50 år har gått sedan föreningen bildades. Tiderna har förändrats, men frågorna är 
desamma. Kan det vara centrala utbildningsfrågor, centrala kontakter, samverkan 
mellan regionerna och riksstyrelsen, arbetsmiljöingenjörens roll i ett föränderligt 
arbetsliv eller andra framtidsfrågor de pratar om!  

Föreningen har haft elva ordföranden hittills i Riksstyrelsen. Vilka frågor var 
viktiga då?

Föreningen celebrerar i år sin femtiåriga tillvaro och det är en begivenhet som förtjänar 
att uppmärksammas. Eftersom jag var med från början har jag fått förtroendet att 
berätta litet om de inledande faserna.

Förövningar
Den första industriella revolutionen kom med en betydande försening till Sverige. 
Övergången från ord till handling var trög, etablerade byråkratier hindrande. Den 
praxis som så småningom utvecklades innebar att företagen svarade för 
produktionens villkor och samhället för hälsoreglerna. Samverkan mellan dessa två
kulturer var dålig och ofta kontroversiell.

Birger Stridh, Anders Hellbacker-Thulin och jag hade var för sig och tillsammans 
ofta anledning att fundera över hur man skulle kunna åstadkomma en bättre tingens 
ordning. Närbilden fick vi i vårt arbete. Birger Stridh hade en central befattning inom 
Vattenfall, Anders Hellbacker-Thulin basade för Föreningen för Arbetarskydd och 
jag var på väg till SAF som teknisk-vetenskaplig rådgivare. I tjänsten reste vi alla tre 
kors och tvärs över landet och träffades ofta. I mina utlandsuppdrag lärde jag mig 
dessutom frontlinjernas strategier och fick även utomordentliga kontakter. 

Birger Strid 1957-1972
Utan Birger Stridh, till vänster, riksföreningens förste ordförande, hade det inte blivit 
någon förening. Han bildade en huvudförening och 9 regionala föreningar. Hans 
resumé: ”Föreningens tillkomst och verksamhetsutveckling under 25 år mellan 1957 
– 1981”, finns på kansliet. På bilden ses huvudföreningens fem första ordföranden. 
Hur det var då berättar Gideon om.

Hur var det då?
Vem kan bättre gestalta föreningens 25 första år än Professor Gideon Gerhardsson. 
Utan honom hade vi inte haft någon bra utbildning. Han började i skyddsarbetet 1948 på
Arbetsgivar-föreningen, som KTH-utbildad yrkeshygieniker. Han blev genom åren fler-
faldigt belönad för sina insatser inom arbetsmedicinens arbetsfält. I år fyller han 87 år. 

Gideon Gerhardsson 1973-1976

”ENADE VI STÅ, SÖNDRADE VI FALLA”
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Från ord till handling
I det trepartiska stödet för en utbyggd företagshälsovård ingick kravet på en 
kvalificerad förebyggande verksamhet. Och det är här tankarna på en tekniskt inriktad 
yrkesförening kommer in i bilden. Men förståelsen var inte lättvunnen. Myndigheterna 
fann inget behov därav. SAF och LO var i bästa fall likgiltigt neutrala, skydds-
tjänstemännen mest emot. De senare var en mycket inhomogen grupp, militärer, 
pastorer, brandmän, en och annan ingenjör. De var arbetsgivarens representanter 
med andra huvuduppgifter än skyddstjänst.

Men Birger Stridh hade hårda nypor och han lyckades mot oddsen åstad komma det 
otroliga: en huvudförening 1957 med så småningom nio regionala avdelningar. Han 
fick mer än en gång anledning utslunga sitt mantra: ”Enade vi stå, söndrade vi falla”. 
Nu blev han huvudföreningens förste ordförande med Anders Hellbacker-Thulin som 
sekreterare.

Det ligger i namnet att en yrkesförening måste ställa vissa kompetenskrav, vilket 
förutsätter en samlande enhetlighet. Utbildning för en sådan kompetens saknades, 
men här öppnade SAF möjligheter genom att ställa betydande ekonomiska resurser 
till förfogande.

Utbildningen kommer igång
Efter grundliga förarbeten kunde SAF 1959 genomföra den första ettåriga högre 
kursen för skyddsingenjörer. Den var en blandning av distans- och 
internatundervisning och mycket arbetskrävande. Deltagarna kom från de större 
företagen och hade lång erfarenhet från linjen. Stor vikt lades vid skriftlig och muntlig 
träning i att formulera förslag och att argumentera för dem. Tentamina följde KTH-
modellen. Godkända betyg krävdes i ett femtontal ämnen. I den åtta timmar långa 
slutskrivningen skulle tentanden svara för den skyddstekniska, arbetshygieniska och 
ergonomiska plan-läggningen vid uppförandet av en stor anläggning, t ex ett järnverk. 
Den yttre omgivningens miljöskydd ingick. Ett examensarbete skulle slutligen 
genomföras i det egna företaget och försvaras mot två opponenter i en offentlig 
disputation. Varje år efter examen inkallades de utexaminerade skyddsingenjörerna 
till en tredagars uppföljningskurs, där egna erfarenheter och omvärldens aktualiteter 
analyserades utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och med stöd av 
kvalificerade lärare. 
Fortlöpande under kurstiden och vid uppföljningskurserna informerades företagets 
och fackets ledningar om det som avhandlades och varför. Detta ökade den tekniska 
företagshälsovårdens prestige och underlättade genomförandet av 
skyddsingenjörens mera kostnadskrävande förslag.

Skräddarsydd företagshälsovård
Normerande för en skräddarsydd företagshälsovård, anpassad till olika företag och 
samhällsverksamheter i landet, blev SAFs ”blå bibel”, boken Företagshälsovård, 
1966. Där återfanns målsättningar, organisation, praktiska regler för årsberättelser 
etc, med den tekniska och medicinska företagshälsovården samordnad på likställd 
nivå. Den svenska företagshälsovården i denna tappning, som parterna ställde sig 
bakom, kunde glädja sig åt en omfattande och positiv internationell uppmärksamhet. 

Det dröjde till 1969 innan det arbetsmedicinska institutet var villigt att överta den 
grundläggande utbildningen av skyddsingenjörer. SAF kunde i fortsättningen inrikta 
sig på fort- och påbyggnads-utbildning. 
Arbetshygienen visade sig behöva ett särskilt stöd.

Martin Halén 1977-1980 

Åtta nr per år av FTF-nytt gavs ut i tidningen ”Produktion, aktuella material –
Industrimiljö. AndersHellbacker-Thulin var redaktör, men avgick 1978.
Utbyggnad av den tekniska delen av FHV i landet främjas. Skydds- ingenjörer börjar 
knytas till Företagshälsovården och Industri-läkarkliniken begär in en 
sammanställning på arbetsuppgifter och krav. Den nya arbetsmiljölagen kom 1978. 
Samordning av utbildning med företagsläkare och företagssjuksköterskor. Förslag till 
nya stadgar för föreningen. 
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Håkan Teljstedt 1981-1984 

Viktigare minnesintryck från min ordförandeperiod:
- företagshälsovården i fokus – utbyggnadsplanering och lagstiftning eller inte
- systematiskt arbetsmiljöarbete börjar diskuteras alltmer
- yrkesmedicinen byggs ut kraftigt
- allt intensivare kontakter med organisationerna för företags-
hälsovårdens övriga personalkategorier liksom med
skyddsingenjörernas nordiska systerorganisationer

- skyddsingenjörsutbildningens innehåll och inträdeskrav
- tidningen Skyddsingenjören initieras

Lars Österblom 1985-1986 

Gunnar Anderlund 1987-1988 

Två frågor minns jag att vi i styrelsen engagerade oss i under min ordförandetid:
- balansen mellan regionerna och huvudstyrelsen för resurser, 
engagemang och ansvar och utveckling

- samarbetet mellan yrkesföreningarna som 1988 resulterade i den 
lilla röda skriften ”Teamarbete i Svensk Företagshälsovård” som
trycktes i 20 000 exemplar med hjälp av Arbetsmiljöfondens FHV-
program.

En konferens med tema Företagshälsovårdsutredningen ordnades. Vi jobbade 
mycket med regionernas delaktighet i huvudstyrelsens aktiviteter och beslut. 
Föreningens engagemang och trovärdighet inom FHV-området växte successivt. 
Myndigheter och organisationer var måna om att få FTF:s synpunkter och 
medverkan. En arbetsgrupp bildades för att utreda om vi hade råd med en 
kanslichef. Våra danska kollegor i SSID fyllde 25 år 1987. 

1990 beslutades att bilda aktiebolaget FTF Service AB. Diskussioner om 
Företagshälsovården i framtiden. ”Låt oss skyddsingenjörer upplysa dem som inte 
fattat vad förebyggande arbete är. Från föreningens sida kommer vi att göra vad vi 
kan”. Under hans period diskuterades den omvälvande förändringen för FHV i 
Sverige och borttagandet av statsbidraget. Hans devis: ”När förändringens vind 
blåser – bygg inte vindskydd! Bygg väderkvarnar. 1989 firade våra norska kollegor 
15-årsjubileum.

Stig-Gunnar Skoglund 1989-1993
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Diego Rebeggiani 1994-1997

Det vore spännande om alla yrkesgrupper kunde ha en gemensam årlig konferens 
med hög kvalitet där alla aktörer inom arbetsmiljö och angränsande områden kunde 
deltaga.
- Etik och moral diskuterades. En arbetsgrupp tillsattes och ett förslag till etiska regler

för föreningen togs fram. 
- En arbetsgrupp tillsattes för att utreda ett kvalitetssystem och certifiering av

medlemmarna i FTF. 
- Vi får en ny kommunikationskanal, en e-mail adress.

Monica Johansson 1998-2001 

Minnesvärt under mina år som ordförande tycker jag är:
- Bildandet av Programrådet var viktigt för samarbetet inom branschen. 
- Genomförda projekt som direkt berörde vår egen förening finns det många att nämna:   
Starten och utformningen av hemsidan, skapandet av e-mail listan som fortfarande
verkar vara en uppskattad service, omorganisation och flytt av vårt kansli, byte av
föreningens namn och omarbetade stadgar samt avvecklingen av aktiebolaget FTF
Service AB.

Mats Levin 2002-2003

Det var mycket fokus på utredningar av Företagshälsovården och behovet av 
utbildningsresurser inom vårt kompetensområde. Utredarna såg rehabiliterings-
insatser som allena saliggörande, vi betonade att förebyggande arbetsmiljöarbete 
lönar sig bättre än efterhjälpande insatser. En statlig utredning via Statskontoret 
råkade glömma att vi skyddsingenjörer fanns. Men det rättades till av en senare 
utredning som tog oss på allvar.

Malin Hagh 2004 – nuvarande ordförande
”Erövra nutiden!”

Femtio år är lång tid och mycket har hänt under årens lopp. I förberedelserna inför 
våra jubileer har vi läst tidningarna vi gett ut genom åren och andra dokument från 
tiden då det begav sig. Även om mycket har hänt och förutsättningarna har varierat 
är andemeningen i det vi gjort slående lika – åtminstone den senaste 25 åren.

- Hur skall vi marknadsföra arbetsmiljöingenjören? 
- Hur kan vi utveckla vårt yrkesområde så att vi följer med i tiden?  
- Hur kan vi få företagshälsovården att arbetar mer med 
arbetsplatsen?

Yrkeskåren har gått från att ha varit anställd i linjen till att framförallt  vara anställd 
i företagshälsovården och nu är vi på väg tillbaka till linjen eller till en tillvaro som 
egen konsult.
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Under mina 18 år i företagshälsovården har förutsättningarna ändrats kraftigt. 1989 
hade företagshälsovården statsbidrag och jag skulle fördela min tid jämt över alla våra 
anslutna kunder. Jag skulle ägna varje ansluten anställd 12 minuter/år – vare sig de 
ville ha mina tjänster eller inte. När statsbidraget försvann fick kunderna köpa så
mycket de ville ha och behövde av min tid. Följden av denna förändring blev att vissa 
kunder köpte stora insatser av mig medan andra valde bort 
arbetsmiljöingenjörstjänsterna helt. Hade vi fördelat tiden på samma sätt i dag hade 
det blivit 5 minuter per ansluten anställd. 

Under åren har även arbetsinnehållet förändrats. Under mina första år var i princip alla 
insatser på detaljnivå. Detaljuppgifterna finns fortfarande kvar men de flesta 
insatserna nu för tiden gäller Systematiskt ArbetsMiljöarbete, SAM, och hur man kan 
skapa en säkerhetsfrämjande kultur.

Fler yrkesgrupper inom Företagshälsovården förutom arbetsmiljöingenjören arbetar 
förebyggande och främjande men det känns som om detta arbete mer tas över av 
andra aktörer än Företagshälsovården. 

Våra arbetsinsatser behövs även i framtiden vare sig vi finns kvar hos 
Företagshälsovården eller inte. Framöver tror jag att vi måste våga vara mer offensiva 
och titta ännu mer på människan i arbete och på arbetsplatsen – Ergonomi i dess fulla 
betydelse. En god arbetsmiljö är inte målet utan en förutsättning för en effektiv och 
fungerande verksamhet. Arbetsplatsen och dess organisation har en avgörande 
betydelse för hur vi mår och presterar. Därför kommer insatser på arbetsplatsen alltid 
att behövas.

Vi står inför ett generationsskifte, medelåldern i föreningen är runt 60 år. Jag har haft 
förmånen att få träffa den grupp som går utbildningen just nu – så jag har gott hopp 
om att det kommer yngre efterträdare. Just när detta skrivs är det lite oklart hur 
utbildningen kommer att se ut i framtiden. Oavsett om arbetsmiljöingenjören i 
framtiden finns i Företagshälsovården eller någon annan stans kommer det att finnas 
en utbildning som ger oss förutsättningar och möjligheter att arbeta med det vi brinner 
för. För i framtiden kommer alla seriösa organisationer att jobba aktivt med främjande 
och förebyggande insatser på sina arbetsplatser.

Föreningen FTF Arbetsmiljö är organiserad 
i en riksförening och åtta regioner, region 
3 och 4 är sammanslagna.
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FTF Arbetsmiljö behövs!
En blick tillbaka på föreningens arbete genom 5 decennier visar att det behövs en 
stark, engagerad, oberoende och opolitisk organisation som arbetar för yrkesgruppen. 

Föreningen har legat i framkant i att förmedla ny kunskap till sina medlemmar, aktivt 
följa arbetsmiljöutvecklingen och påverka olika samhällsorgan allt sedan föreningen 
startade 1957 och de första stadgarna antogs vid årsmötet i juni 1958. 

Föreningen Sveriges Skyddstjänstemän från 1957 hade ”syftet att under samverkan 
bidraga till effektivisering och aktivisering av arbetarskyddet ute på arbetsplatserna, 
genom att stödja, hjälpa och skola skyddstjänstemännen till goda föregångsmän och 
ledare i skyddsarbetet”. 

1976 bytte föreningen namn till Föreningen Teknisk Företagshälsovård. 
Företagshälsovården hade gjort sitt inträde och man skulle ta ett samlat grepp med 
både medicinsk, psykosocial och teknisk kompetens i samarbete.  Syftet var ”skall 
verka för en fortsatt utbyggnad och utveckling av företagshälsovården och i samverkan 
arbeta för en bättre arbetsmiljö, samt samla personer verksamma på de arbetsmiljö-
områden som omfattas av företagshälsovårdens tekniska del och stödja 
medlemmarna i deras yrkesutövning”.

Idag är föreningens namn, FTF Arbetsmiljö, vilket antogs vid årsmötet i april år 2000. 
Syftet är ”att sprida kunskap bland medlemmarna, skapa olika forum för erfarenhets-
utbyte och kompetensutveckling, samt att verka för goda yrkesförutsättningar inom 
verksamhetsområdet”.  

Cay Näslund 
Sekreterare i sittande styrelse

Kurvan talar sitt tydliga språk. Toppnotering 1988 med 1561 medlemmar, dalande 
ned till en utplaning på 2000-talet  och ligger nu på hälften av toppåren. Ett stålbad 
genomgicks åren runt 1993. Nu skönjer vi en liten uppgång, 683 medlemmar 2006. 
Från början var skyddstjänstemännen  enbart män. 1987 noterades 89 % män och 
11% kvinnliga skyddsingenjörer. 1979 gjorde dåvarande Arbetsmiljöinstitutet en 
dramatisk ökad intagningen på skydds-ingenjörskursen till 20 % kvinnor. Idag består 
föreningen av ca 15 % kvinnor.
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Hur informerar vi?
Regionerna arrangerar ett antal utbildningar för sina medlemmar och träffar för 
erfarenhetsutbyte. Varje år genomförs en lokal årskonferens i samband med årsmötet. 

Ett regionalt arrangemang. Region 5 har inbjudit till träff med 
Arbetsmiljöverket om de senast utgivna föreskrifterna.

1977 Folkets hus Sundsvall. Arbetsmiljö och olycksfall. Olycksfall som yrkesskada. 
Vad nytt innebär 1978 års  arbetsmiljölag.    

1978 Malmö. Arbetsmiljölagens konsekvenser för arbetstagare och arbetsgivare.
Informationsproblem i arbetsmiljön ur teknisk och medicinsk synvinkel. 
Eliminationsteknik, kemiska hälsorisker, kontrollmetoder samt psykosocial 
arbetsmiljö. 

1979 Högskolan i Örebro. Tema: Framtidens arbetsmiljö.
1981 Fackmässan ”Skydd 81” Stockholm Policy och principfrågor i samband med Fhv 

utredningsarbete.
1983 Finlandsbåten Silva Regina 106 deltagare Temat var:

Företagshälsovårdsutredningen.
1984 Jönköping som också firade sin 700-åriga historia. 
1985 KF-huset i Stockholm. Samlad tillsyn av arbetsmiljön. Skyddsingenjörsrollen i ett 

föränderligt arbetsliv.
1986 Kompetensutveckling för skyddsingenjörer
1987 30 års jubileum, Grand Hotell Spegelsalen, Stockholm. 150 deltagare.

Arr. reg. 5, systerorganisationerna gratulerade. FTF i tiden, arbete, utbildning och 
skyddsingenjörsrollen.

1988 Park Hotell i Göteborg. 76 deltagare.

Årsmöteskonferenser
Riksstyrelsen  och regionerna har turats om att ordna rikskonferenser runt om 
i landet. Ett axplock.

1989 Örebro 80 deltagare. 
1990 Aros Congress Center Västerås. 110 deltagare. Tema: Skyddsingenjören och

arbetsorganisationen. 
1991 Kalmar 170 deltagare. Konsten att skapa en positiv arbetsmiljö
1992 35 årsjubileum reg 6 Linköping. 200 deltagare. Ny start för Fhv. 

Arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund intervjuas. 
1993 Umeå. 89 deltagare. 
1994 Lund. Reg 9 + FTF Service AB. 60 deltagare. Temat: Utveckling 2000, 

Framtidens arbetsfält, EU och arbetsmiljön.
1995 Årsmöte i Arbetarskyddsstyrelsens lokaler, men konferensen, KAOS inställd. 

För få deltagare anmälda.
1996 Ingenjörsvetenskapsakademins lokaler i Stockholm. 80 deltagare. Tema: Se framåt

Arbetsmiljöingenjören i ett  framtidsperspektiv, Miljöledning är det något för oss.
1997 40 års-jubileum i Telia Konferens Kalmar med 2 utbildningsdagar. 110 deltagare.

Framtidsfrågor och omgivningspåverkan. Söka kunskap. 
Samarbetsprojekt med FTF, SSID och VSF. 
Kalmarunionen firade 600 år.Tidning Skyddsingenjören 15 år.

1998 Ingenjörsvetenskapsakademin Stockholm. 70 deltagare. Framtid, certifiering.
1999 Swedish Match hörsal Jönköping, reg. 7 arrangerade. 

Tema: Certifiering mot 1996:6,. Internkontroll av arbetsmiljön, elsanerat hus, 
härdplaster, sjuka hus, provtagning isocyanater, 

2000 Sjudarehöjdens konferenscenter i Sigtuna. Tema. Studiebesök på Arlanda. 
35 deltagare.

2001 Sundsvall reg 2 Noliamässan. Tema. Arbetsmiljö och hälsa.
2002 Elmiamässan i Jönköping. 60 deltagare. Tema: Fungerande verksamhetssystem. 
2003 Stockholm. 60 deltagare.Tema: Hälsoarbete med arbetsmiljö i fokus. 

1.Utveckla din yrkesroll. 2. Utveckla din verksamhet. 
2004 Elmiamässan Jönköping. 110 deltagare.Tema: Riskbedömning vid förändring. 

FTF höll en egen föreläsning. Alla dessa riskbedömningar.
2005 Aspenäs i Göteborg. 80 deltagare Tema:Arbetsplats för närvarande - design för 

säkerhet och hälsa. 
2006 Elmiamässan Jönköping. 100 deltagare. Tema: Riskbedömning - ett användbart 

måste.
2007 50-års jubileum på Nalen i Stockholm. Tema: Ergonomi - för den goda arbets-

platsen, FTF-arbetsmiljö i samarbete med ESS och LSR ergonomisektionen. 
Skapa ett ergonomi och säkerhetstänkande hos kunden.
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En vanlig syn på våra konferenser. Intresseväckande föredrag och uppmärksamma åhörare. 
Aspenäs 2005 i samarbete med ESS 

Marknadsföring och draghjälp för vår förening
Varje riksstyrelse har genom åren bidragit till marknadsföringen av skyddsingenjören i 
form av broschyrer eller reklamblad. 

Alla våra mässor
Att synas är viktigt på många sätt. Att vara med på arbetsmiljömässor började tidigt. 
Redan 1987 hade vi en monter på Älvsjömässan och vi har även varit med på en 
Teknikmässa där. Många minns säkert arbetsmiljömässorna i Älvsjö i Stockholm. En 
del i samarbete med Arbetsmiljöfonden och Arbetsmiljöforum och en i samarbete med 
företagsläkarföreningen och företagssköterskorna. För att inte tala om Noliamässorna 
där reg 2 har ett nära samarbete med arrangören.

Extra draghjälp har vi på senare år fått genom vårt engagemang på Elmia Mässan 
åren 2002, 2004, och nu senast 2006, då vi också haft våra riksårsmöten. 

Bilden av Charlie Chaplin från filmen
”Moderna tider” från 1936 får gestalta 
stress och ny teknik på de moderna 
arbetsplatserna. Vår slogan
Arbetsmiljöingenjörerna gör skillnaden! 
Arbetsmiljö är mer än det som går att se. 
En bra arbetsmiljö ger möjligheter till 
både företag och medarbetare! 
Utveckla arbetsplatsen –
kontakta arbetsmiljöingenjören. 

Montern på Elmiamässan 2006. Den har blivit större med åren. ”Arbetsmiljöingenjören gör 
skillnaden”. 

En hel del arbete behövdes för att få montern i gott skick. Alf Ström styrelseledamot ordnar 
med belysningen. Johan Bark och Mats Levin hjälper till att bemanna montern. Reg. 7 var som 

vanligt behjälplig .

Kenny Kvarnström

Kenny får representera alla dem som arrangerat
årsmöteskonferenser genom åren. Kenny jobbar 
med kemikaliefrågor på Teknikföretagen och har ett förflutet i 
styrelsen i region fem och i riksstyrelsen.

Han har varit med och arrangerat många konferenser för FTF Arbetsmiljö. 
Det började med föreningens 30-årsjubileums firande på Grand Hotell, Spegelsalen, 
1987. De senaste åren har det varit FTFs egna konferenser varvat med årsmöten och 
seminarier på Elmia Arbetsmiljömässor. Ett exempel är Aspenäskonferensen –
Arbetsplats för närvarande – i samarbete med ESS. I år ordnar han FTF Arbetsmiljös 
50-års jubileums firandet med konferensen – Ergonomi för den goda arbetsplatsen –
ergonomi ur arbetsmiljöingenjörens perspektiv. Även den tillsammans med ESS och 
LSR. Nästa år planeras redan konferens på Elmia – Arbetsmiljö 2008, och ska handla 
om säkerhetskultur.  
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både företag och medarbetare! 
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Kenny Kvarnström

Kenny får representera alla dem som arrangerat
årsmöteskonferenser genom åren. Kenny jobbar 
med kemikaliefrågor på Teknikföretagen och har ett förflutet i 
styrelsen i region fem och i riksstyrelsen.

Han har varit med och arrangerat många konferenser för FTF Arbetsmiljö. 
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Fler informationskanaler

www.arbetsliv.org
Vår hemsida fick en egen domänadress 1997 och  riksstyrelsen beslutade 2001 att 
göra hemsidan till ett användbart verktyg.
E-post listan 
Ett uppskattad verktyg, ett elektroniskt nätverk för våra medlemmar.Det är lätt att 
ställa frågor till kollegor ute i cyberrymden och snabbt få råd och tips av de 200 aktiva 
som är med.

Berndt Bjerner

Engagemang hos medlemmar ger resultat. Ett exempel är Berndt Bjerner som när 
han avgick ur riksstyrelsen lovade att göra ett informationsblad 1983.
På den vägen är det och resultatet blev tidningen FTF Arbetsmiljö, tidigare 
Skyddsingenjören, som haft en och samma redaktör och ansvarig utgivare i 25 år. På
den tiden fanns ingen dator, allt måste göras för hand. Ibland kunde han få skrivhjälp 
av någon snäll sekreterare, men för det mesta fick han skriva texten själv på
skrivmaskin. Han förenklade arbetet, samtidigt som det blev mer levande, genom att 
klippa ut användbart material och klistra upp det på en mall som han framställt i A4. 
Ett format som passade tidningen och skickade det för fotografering till ett tryckeri.

Det var många nätter som gick åt till alla härliga diskussioner med bl a Håkan Teljstedt, 
en av FTF:s ordförande om vad som skulle stå i tidningen och vad som var viktigt att 
uppmärksamma sina kollegor på. 

Drivkraften för allt detta arbete var att det gav också honom värde genom det nätverk 
som han fick genom kontakter med myndigheter och organisationer, som gav honom 
förhandsinformation om vad som låg i pipeline. Det hade han nytta av i sitt arbete 
också.

De första 10 åren fanns inga ordbehandlare. Hemma samlades allt arbetsmaterial. Det 
gick åt tre skrivbord för att framställa tidningen. Han hade total kontroll över materialet 
från första idén till tryckningen och annonsförsäljningen. Den första annonsören var 
Cederroths som sedan har fortsatt att annonsera i vår tidning i 25 år. 

Till slut hade han så många annonsörer och i stopp i tidningen att han tog fru och barn 
och t o m svärmor till hjälp för att få ut tidningen till medlemmarna. Vid varje utskick var 
vardagsrummet fullt av tidningar. Så nog fick den familjen goda minnen att tala om. 

Det var ett jagande för att få in artiklar till tidningen. Ett tag hade han en redaktionsgrupp
där kontaktpersoner i regionerna skickade in vad som tilldragit sig där.

För tolv år sedan när datorerna redan gjort sitt intåg bad dåvarande ordföranden att 
Kerstin Rassner skulle ta sig an layout och redigering. Berndt faxade sitt material till 
Kerstin som skrev rent och gjorde layouten i datorn och skickade till tryckeriet. Idag går 
materialet med e-mail. Dagarna före leverans till tryckeriet gäller det att bestämma om 
materialet skall tryckas ihop eller om extra sidor ska skrivas.

Efter 25 år med tidningen är det dags att lämna över, men till vem? Lösningen blev för 
ett par år sedan att bilda ett redaktionsråd för att fördela arbetet med att skaffa artiklar, 
få till innehållet och annonsörer till tidningen och skicka ut den till medlemmarna. Den 
viktiga redigeringen måste också ordnas.

Kerstin Rassner

Fredrik är föreningens web master. Han lägger ner mycket 
arbete på hemsidan och ser till att den alltid är uppdaterad 
med den senaste informationen om tex regionernas 
utbildningar, föreläsarnas OH-bilder, arbetsplatsannonser. 
Han håller ordning på e-postlistan. Utan hans engagemang 
hade vi inte fått hemsidan att vara värd att gå in på. 
Dessutom är han föreningens kassör. 

Vad vore en förening utan tidning. 
Vår tidning firar 25 år i år!

Fredrik Rassner

Tidningen speglar vår historia, men är också viktig för 
föreningens ekonomi. Där har Berndt lagt ned mycket arbete 
för att få annonser och i-stopp i tidningen. 
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Intervju med Anders Kamb, 
tidigare skyddsingenjör på SAS Fhv.

Anders Kamb började som lab ingenjör på Skeppsprovnings-anstalten. Där kom 
Anders också att intressera sig för arbetsmiljö och säkerhetsfrågor vilket ledde till att 
han blev skyddsombud på laboratoriet på Skeppsprovningsanstalten i Göteborg.

Anders kom in på Arbetarskyddsstyrelsens kurs för skyddsingenjörer 1976-77. Som 
examensarbete skrev han en utredning om "Infraljud i fartygsmiljö" på
Redarföreningens Operativa avdelning. Anders kom där i kontakt med Toni Ivergård 
som via sitt företag ERGOLab utförde en arbetsmiljökartläggning inom Sjöfarten. 
Den första i sitt slag.

Det första arbetet som skyddsingenjör kom att bli på Östermalms Hälsan hos 
Christian Kaiser 1977. En legendarisk "Fhv-byggare". 

Nytänkande med arbete i etablering av team.                      

Anders var därefter med och byggde upp Sundbybergs Hälsan som startades 1981. 
Arbetet i Fhv team utvecklades och man fick t ex kommunen som stor kund. Man 
arbetade mycket med att bygga upp kundens beställarkompetens. Under de följande 
åren etablerades många Fhv centraler. På våren 1983 rekryterades Anders till SAS 
Fhv av dess nya chef Toni Ivergård som under hösten 1982 och våren 1983 
omstrukturerade SAS inbyggda Fhv. Man etablerade de nya tänket med " 3 ben”,  
teknik – medicin – psykosocial Fhv.

Anders skrev ett vetenskapligt specialarbete på utbildningen ARVID 1985. Inskriven 
vid forskarutbildning på KTH i Industriell Ergonomi – skrev han sin Lic avhandling 
under ledning av legendariska professor Ulf Åberg.

På hösten 1987 önskade Anders gå vidare efter 10 år som skyddsingenjör.

Han ville jobba med säkerhet i ett nytt perspektiv. Han ansåg att arbetet i Fhv stod still 
trots diskussioner om nya arbetsmetoder.

Anders sökte sig över till flygsäkerhetsfrågor i SAS inom områdena: Rampsäkerhet, 
Aviation Security och Beredskapsplanering. Anders är numera verksam inom SAS 
Koncernsäkerhetsavdelning 

Som ansvarig för Corporate Security and Emergency Response innebär det ett 
totalansvar för Säkerhetsavdelningen vad gäller förebyggande åtgärder för att skydda 
SAS flygverksamhet mot brottsliga handlingar, förebyggande åtgärder och analyser 
inom stöld och svinn området, samt också ansvar för att SAS beredskaps-organisation 
fungerar vid särskilda händelser. 

Flertalet myndighetskontakter ingår också i detta ansvar. Anders Kamb som ansvarig 
är också personligen godkänd av de Skandinaviska Luftfartsmyndigheterna.

Intervju med Peter Hellsberg, arbetsmiljöingenjör
och chef för avdelningen Sweden SHE, som
arbetar med Säkerhet-, Hälsa- och Miljöfrågor på
AstraZeneca.

Vi frågar honom
Har synen på arbetsmiljöarbete förändrats under din tid som arbetsmiljöingenjör? 
Hur ser du på utvecklingen av företagshälsovård och rollen som arbetsmiljöingenjör?

I början på 90-talet arbetade han på olika företagshälsovårdscentraler med de 
klassiska arbetsmiljöfrågorna. Detta var till exempel bullerexponering, belysning, 
dålig ventilation, att ge olika tekniska lösningar för att minska arbetsskadorna och 
mäta exponering från lösningsmedel. De flesta var av teknisk, ergonomisk eller 
kemisk natur. Tidstypiska nya frågor var då sjuka hus, elektromagnetisk strålning 
och ergonomi vid datorarbetsplatser. 

Visst finns det karriärmöjlighet för en arbetsmiljöingenjör?
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1993 när bidraget till företagshälsovården försvann, ökade kraven på effektivitet med 
minskade personalresurser som följd. Detta påverkade arbetsmiljöingenjörens 
arbetsinsats i högsta grad. I samband med denna förändring anställdes han på
dåvarande Astra som skyddsingenjör. I rollen ingick att vara kontaktperson mellan den 
inbyggda företagshälsovården och verksamheten, samt att driva både arbetsmiljö- och 
miljöfrågorna på lokala ledningens uppdrag.

Peter ger en överblick av AstraZenecas Säkerhet-, Hälsa- och Miljöarbete (SHE-
arbete), där S och H står för stora delar av arbetsmiljöarbetet. Avdelningen består av 
arbetsmiljöingenjörer, miljöingenjörer, ergonomer, beteendevetare, hälsopedagoger, 
företagssköterskor, företagsläkare, riskgranskare, brandingenjör, brandmän, 
elsäkerhetspersoner och sekreterare, totalt ca 100 medarbetare. 

Ett storföretag har inte råd att ha dålig arbetsmiljö, inte med den konkurrens som 
finns idag på den globala marknaden, berättar Peter. Personalen är faktiskt den 
viktigaste resursen, fortsätter han, därför är bra förebyggande arbetsmiljöarbete 
och befrämjande hälsoarbete liksom förebyggande riskhantering helt avgörande för 
företagets framgång.

AstraZeneca satsar stort på dessa frågor och miljöfrågor där klimatfrågan intar en 
framskjuten plats. Investeringar för mer än 150 MSEK har gjorts i eget reningsverk 
vilket finns på plats sedan 10 år tillbaka. Energibesparingar och avfallsminimering är 
andra viktiga områden. 
Peter fortsätter, i takt med att arbetslivet utvecklas framträder nya områden. Synen på
arbetsmiljöproblem har ändrat riktning och blivit mer komplext som ett stort system där 
allt hänger ihop. Det ställer krav på bättre samverkan mellan alla yrkeskategorier inom 
säkerhet, hälsa och miljö. Vi har skapat det hos oss. Integrerat alla dessa områden 
som FHV-teamen arbetade med förr. Så arbetar vi idag, inget nytt egentligen. 

Vi samarbetar inte bara inom säkerhet, hälsa och miljö utan också med personal-
avdelningen och informationsavdelningen. Vi är med på alla nivåer i linjeorganisa-
tionen på olika sätt. Linjen tar sitt ansvar för arbetsmiljöfrågorna och jobbar
systematiskt, fortsätter Peter. 

Vår avdelning Sweden SHE är inbyggd i företaget som support-avdelning och anlitas 
som specialister. Vi definierar våra arbets-uppgifter i avtal med kund. Detta kräver 
mycket dialog med kunden. 

För att få företaget att se de stora fördelarna med specialister på säkerhet, hälsa och 
miljö är det viktigt att man kan tydliggöra de ekonomiska fördelarna. Alla vet att det 
lönar sig att arbeta förebyggande och promotivt med säkerhet, hälsa och miljö, men hur 
visar man det. Som stort företag har vi haft möjlighet att ta fram modeller för det 
värdeskapande i att integrera SHE i företags-kulturen, berättar Peter. Vi kan idag visa 
att det är lönsamt för företaget. 

SHE-frågorna ingår i företagets affärsmål och principen är att ha dem överst på
dagordningen. Vi arbetsmiljöingenjörer har länge vetat att arbeta med förebyggande 
SHE arbete lönar sig, istället för efterhjälpande när skadan redan skett. Men hur visar 
man det i ekonomiska termer?

Peters avdelning har tillsammans med företaget arbetat fram en modell för värde-
skapande effekter, där företaget kan se att förbättringar av SHE-karaktär, t ex färre 
sjukskrivningar, färre arbetsskador eller lägre energiförbrukning, är lönsamt. År 2006 
räknades 62,5 miljoner kronor fram i besparingar och effektiviseringar p g a olika 
insatser inom säkerhet, hälsa och miljö för den svenska delen av företaget, när 
kostnaderna dragits av.

Synen på arbetsmiljöarbetet har förändrats genom åren under samhällets utveckling. 
Med hjälp av lagar och föreskrifter och många experters medverkan, däribland 
arbetsmiljöingenjörens, har arbetsolyckorna minskat, men istället efterträtts av stress 
och utmattningssyndrom. Vi har kommit dithän att den tekniska biten har mognat och 
åtgärdats och organisationens inverkan har lyfts upp. Dessa frågor har integrerats i vårt 
allmänna tänkande så att när det byggs nytt eller nya arbetsmoment tillkommer finns de 
med i processen från början.  

Det nya är att belysa vad attityder och beteenden har för betydelse i säkerhetsarbetet, 
fortsätter Peter. Detta ställer nya krav på arbetssätt inom företagshälsovården. 
Samverkan mellan yrkesgrupperna såsom det var i 90-talets FHV-team har åter 
blivit viktigt. 



1993 när bidraget till företagshälsovården försvann, ökade kraven på effektivitet med 
minskade personalresurser som följd. Detta påverkade arbetsmiljöingenjörens 
arbetsinsats i högsta grad. I samband med denna förändring anställdes han på
dåvarande Astra som skyddsingenjör. I rollen ingick att vara kontaktperson mellan den 
inbyggda företagshälsovården och verksamheten, samt att driva både arbetsmiljö- och 
miljöfrågorna på lokala ledningens uppdrag.

Peter ger en överblick av AstraZenecas Säkerhet-, Hälsa- och Miljöarbete (SHE-
arbete), där S och H står för stora delar av arbetsmiljöarbetet. Avdelningen består av 
arbetsmiljöingenjörer, miljöingenjörer, ergonomer, beteendevetare, hälsopedagoger, 
företagssköterskor, företagsläkare, riskgranskare, brandingenjör, brandmän, 
elsäkerhetspersoner och sekreterare, totalt ca 100 medarbetare. 

Ett storföretag har inte råd att ha dålig arbetsmiljö, inte med den konkurrens som 
finns idag på den globala marknaden, berättar Peter. Personalen är faktiskt den 
viktigaste resursen, fortsätter han, därför är bra förebyggande arbetsmiljöarbete 
och befrämjande hälsoarbete liksom förebyggande riskhantering helt avgörande för 
företagets framgång.

AstraZeneca satsar stort på dessa frågor och miljöfrågor där klimatfrågan intar en 
framskjuten plats. Investeringar för mer än 150 MSEK har gjorts i eget reningsverk 
vilket finns på plats sedan 10 år tillbaka. Energibesparingar och avfallsminimering är 
andra viktiga områden. 
Peter fortsätter, i takt med att arbetslivet utvecklas framträder nya områden. Synen på
arbetsmiljöproblem har ändrat riktning och blivit mer komplext som ett stort system där 
allt hänger ihop. Det ställer krav på bättre samverkan mellan alla yrkeskategorier inom 
säkerhet, hälsa och miljö. Vi har skapat det hos oss. Integrerat alla dessa områden 
som FHV-teamen arbetade med förr. Så arbetar vi idag, inget nytt egentligen. 

Vi samarbetar inte bara inom säkerhet, hälsa och miljö utan också med personal-
avdelningen och informationsavdelningen. Vi är med på alla nivåer i linjeorganisa-
tionen på olika sätt. Linjen tar sitt ansvar för arbetsmiljöfrågorna och jobbar
systematiskt, fortsätter Peter. 

Vår avdelning Sweden SHE är inbyggd i företaget som support-avdelning och anlitas 
som specialister. Vi definierar våra arbets-uppgifter i avtal med kund. Detta kräver 
mycket dialog med kunden. 

För att få företaget att se de stora fördelarna med specialister på säkerhet, hälsa och 
miljö är det viktigt att man kan tydliggöra de ekonomiska fördelarna. Alla vet att det 
lönar sig att arbeta förebyggande och promotivt med säkerhet, hälsa och miljö, men hur 
visar man det. Som stort företag har vi haft möjlighet att ta fram modeller för det 
värdeskapande i att integrera SHE i företags-kulturen, berättar Peter. Vi kan idag visa 
att det är lönsamt för företaget. 

SHE-frågorna ingår i företagets affärsmål och principen är att ha dem överst på
dagordningen. Vi arbetsmiljöingenjörer har länge vetat att arbeta med förebyggande 
SHE arbete lönar sig, istället för efterhjälpande när skadan redan skett. Men hur visar 
man det i ekonomiska termer?

Peters avdelning har tillsammans med företaget arbetat fram en modell för värde-
skapande effekter, där företaget kan se att förbättringar av SHE-karaktär, t ex färre 
sjukskrivningar, färre arbetsskador eller lägre energiförbrukning, är lönsamt. År 2006 
räknades 62,5 miljoner kronor fram i besparingar och effektiviseringar p g a olika 
insatser inom säkerhet, hälsa och miljö för den svenska delen av företaget, när 
kostnaderna dragits av.

Synen på arbetsmiljöarbetet har förändrats genom åren under samhällets utveckling. 
Med hjälp av lagar och föreskrifter och många experters medverkan, däribland 
arbetsmiljöingenjörens, har arbetsolyckorna minskat, men istället efterträtts av stress 
och utmattningssyndrom. Vi har kommit dithän att den tekniska biten har mognat och 
åtgärdats och organisationens inverkan har lyfts upp. Dessa frågor har integrerats i vårt 
allmänna tänkande så att när det byggs nytt eller nya arbetsmoment tillkommer finns de 
med i processen från början.  

Det nya är att belysa vad attityder och beteenden har för betydelse i säkerhetsarbetet, 
fortsätter Peter. Detta ställer nya krav på arbetssätt inom företagshälsovården. 
Samverkan mellan yrkesgrupperna såsom det var i 90-talets FHV-team har åter 
blivit viktigt. 



Frågorna att hantera har blivit mer komplexa och sträcker sig över fler kompetens-
områden. Det ställer större krav på samverkan mellan yrkeskategorier inom 
avdelningen. Vi har därför skapat och integrerat områdena inom vår avdelning; 

Integrerade områden
- förebyggande och befrämjande hälsa, 
- förebyggande och utredande teknisk arbetsmiljö,
- förebyggande riskgranskning av både tekniska och organisatoriska förändringar
- efterhjälpande insatser i form av rehabilitering och teknisk lösningar och 
ergonomiska hjälpmedel

- förebyggande brandskydd och insats brandkår 
- elsäkerhet.   

Peter uttrycker också en oro för att den brist på arbetsmiljöingenjörer med både 
bredd, specialistkompetens och med erfarenhet av praktiskt arbetsmiljöarbete 
som varit, kommer att bestå. Utbildning av nya arbetsmiljöingenjörer är av stor 
vikt för företag som måste möta konkurrensen om kompetent arbetskraft i framtiden, 
avslutar Peter.

Hur är det att vara med i en styrelse och hur arbetar FTF-arbetsmiljö? Per-Olov 
Lindqvist visar upp vår handbok. Avsikten är att pärmen ska gås igenom när nya 
ledamöter tillträder.

Konsultrollen – otrygg?  
Nej, men man måste stå på många ben.
Intervju med Per Olov Lindqvist, ledamot i riksstyrelsen, om hur det är att vara 
arbetsmiljökonsult. 

När SAAB la ned Malmöfabriken i början på 90-talet arbetade han i den inbyggda 
Företagshälsovården som skyddsingenjör, direkt under VD. Han sökte ett annat jobb 
och fick det, men tackade nej. Utmaningen att starta eget lockade mer. Ekonomin 
fungerade med hjälp av arbetslöshetsbidraget i ett halvår. Trygghetsrådet bidrog med 
stöd, råd och kurs för dem som ville satsa på att starta eget. Det var ett lärorikt  och 
intensivt halvår. Därefter var det bara att kliva ut på okänd mark, inga kontakter, 
endast erfarenheter och kompetens som skyddsingenjör.

Med en portion tur blev han erbjuden ett halvtidsjobb på konsultbasis på en 
företagshälsovårdcentral i Helsingborg. Arbetarskydds-styrelsens föreskrift om 
Internkontroll kom 1992 och det var många företag som behövde hjälp att tolka den. 
Många företagshälso-vårdcentraler tog in honom som konsult för att lösa de allmänt 
förekommande tekniska problemen ute hos kund. Företag anlitade honom bl a 
som riskgranskare, högskolan och Swedac som utbildare.

De första 5 åren var det nervöst om han skulle ha jobb eller inte, men så
småningom vande han sig, att det faktiskt kom in jobb, ofta för mycket. Nu har 
han hittat balansen mellan fasta kunder och enstaka arbetstillfällen, vilket ger en 
större trygghet. 20 procent av hans tid går till utredning av hälsorisker, 20 till ett 
storföretag, 20 till riskgranskningar, 15 procent till utbildningsuppdrag och resten 
till rådgivning och övrigt systematiskt arbetsmiljöarbete. Han trivs med rollen och 
har aldrig ångrat sitt val. Man måste dock planera sin tid noga och kontorsarbetet 
med firman är inte alltid så roligt. 

Han har haft stor nytta av att vara medlem i föreningen. Det är heller ingen nack-
del att sitta med i FTF Arbetsmiljös styrelse. Det ger erfarenhet. Han är alltid 
uppdaterad. Han träffar kollegor och kan utbyta erfarenheter och få tips på träffar 
och utbildningar som regionerna och riksstyrelsen ordnar. 

Genom FTF Arbetsmiljö kan man påverka genom att ge synpunkter på remisser vid
statliga utredningar och i utbildningsfrågor.

Per-Olov Lindqvist

FTF-Arbetsmiljös handbok
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Utbildning - en viktig fråga för FTF Arbetsmiljö
Allt sedan SAF genomförde den första ettåriga högre kursen för skyddsingenjörer, 
har mycken möda lagts ned på att tillhandahålla gedigna kurser för skyddsingenjörer. 
Några år under glansperioden på 70-talet då statusen var hög och skyddsingenjören 
var en bristvara, utgick lön under den ettåriga utbildningen på Arbetsmiljöinstitutet.  
Parallellt fanns högskoleutbildningen i Jönköping.

Utbildningen genomgick under 80-talet ett antal förändringar, FTF var med och 
samarbetade med Arbetsmiljöinstitutet. När 80-talet övergick i ett ekonomiskt och 
arbetsmarknadsmässigt allt kärvare 90-tal, centrala arbetsmiljöavtalet sades upp av 
arbetsgivarparten och riksdagsbeslut fattades att bidraget till Fhv skulle avskaffas 
1993,  började vår pendel att svänga tillbaka. 

1991/92 genomfördes den sista Skyddsingenjörskursen i Arbetsmiljö-institutets regi. 
Utbildningen uppstod inte förrän 1996 som arbetsmiljöingenjörskurs i det nya 
Arbetslivsinstitutet, för personer som redan hade arbete inom arbetsmiljöområdet och 
kunde sändas på kurs genom arbetsgivarens försorg. 

År 2007 läggs Arbetslivsinstitutet ned och utbildningen för Fhv personal inklusive 
arbetsmiljöingenjörerna, saknar huvudman. Nu är det snart 2010-talet och återigen 
ser det ut som om arbetsmiljö-ingenjörerna kommer att bli en bristvara, ca hälften går 
i pension de närmaste åren. Det är därför viktigt att den utbildning som tagits fram av 
Arbetslivsinstitutet i samarbete med Föreningen Svensk Företagshälsovård och 
Referensgruppen där FTF Arbetsmiljö sitter med, finner en ny huvudman, så att 
utbildningen kan komma igång igen. Då kan Fhv-team-tanken fortsätta att utvecklas 
för före-byggandet och främjandet av god arbetsmiljö och hälsa. Frågorna är de 
samma: Sjukfrånvaro, rehabilitering, arbetsskador, ergonomi, stress och 
arbetsrelationer samt fysikaliska arbetsmiljöfaktorer som t ex kemikalier, buller. 
Lösningarna ser annorlunda ut pga nya insikter.

Alla våra arbetsmiljöingenjörer
Arbetsmiljöingenjören är både en specialist och generalist.
Vi är en resurs för företaget, från VD till medarbetare och skyddsombud. 
Vi har kunskaper i Systematiskt ArbetsMiljöarbete, i olika ledningssystem, 
säkerhetskulturer, riskbedömning och lagar och förordningar inom 
arbetsmiljöområdet. 
Vi gör kartläggningar, riskgranskningar av processer och organisatoriska 
förändringar, olycksfallsutredningar, medverkar i rehabilitering och arbetsplatsens 
utformning. 
Vi utbildar i arbetsmiljöfrågor med målsättning att öka kunskapen om hälsa, miljö och 
säkerhet i linjen. Det är lättare att förebygga än att reparera.
Vi håller oss uppdaterade och har kunskap om ny teknik  
Vi vet vilken påverkan t ex buller, belysning, vibrationer, inomhusklimat, ventilation, 
ergonomi, kemiska hälsorisker har på människan.
Vi vet hur man ska skydda sig eller åtgärda det tekniska eller ergonomiska 
problemet.

Vi tolkar lagstiftningen och rapporter utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och 
anpassar det till den verksamhet vi arbetar för.

Arbetsplatsbesök  på en 
tandläkarmottagningFöreläsning om vibrationer, högskolan i Lund  

Det finns arbetsplatser 
man inte tänker på

Det måste finnas ett trovärdigt team med adekvat kunskap som kan vara till stöd för 
chefer och medarbetare och driva utvecklingen framåt, när kraven på effektivitet och 
produktivitet ökar. Utan välbefinnande på arbetsplatsen är det svårare att motivera till 
ökad effektivitet och genomförande av nödvändiga förbättringar.

Därför är utbildning för Fhv och arbetsmiljöingenjörer viktig.
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Epilog

Vid genomgång av allt material inför denna minnesskrift och föreningens 50 - års 
jubileum har vi tittat på och läst material som finns arkiverat på vårt kansli. 

Det finns en stor mängd protokoll, årsmöteshandlingar, konferenser, olika 
promemorior och remissvar i ett vitt skiftande slag från Riksföreningen, men också
från Regionerna, bevarade. Materialet innehåller information om allt från föreningens 
bildande 1957, via namnändringar, diskussioner om ett antal FHV-utredningar och 
dess innehåll samt borttagandet av statsbidragen 1993.

All denna dokumentation har utarbetats av kolleger som genom åren lagt ned stor 
tankemöda, stort engagemang och mycket tid, såväl arbetstid som ideell tid, för 
föreningens men framförallt för medlemmarnas bästa.

I denna skrift har det inte funnits utrymme att nämna mer än några ledarord från 
ordförandena genom åren samt från några andra nyckelpersoner i föreningen. Inte att 
förglömma är dock det omfattande arbete som lagts ned ute i regionstyrelserna samt 
dess revisorer, valberedningar och arbetsgrupper.

Skyddsingenjören/arbetsmiljöingenjören har genom åren varit föremål för många 
omfattande förändringar, såväl organisatoriska som nytt arbetsinnehåll. 
Skyddsingenjören var en mycket efterfrågad, uppskattad och respekterad person och 
kollega. 

I början av 90-talet betraktades dock skyddsingenjören som dyr och överflödig i om-
organisationens tidevarv. Idag är arbetsmiljöingenjören en bristvara som uppskattas 
för sin gedigna kunskap, sitt systemtänkande och sina utredningar. Det har således 
skett en stor förändring från den trygga tillvaron som anställd "brandsläckare" till den 
tuffare konsultativa rollen, såväl som anställd i en FHV-central som i arbete på egen 
hand, med mer utredningar, mer förebyggande i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Vi som gjort denna genomgång har fått tydliga belägg för att föreningen och dess 
medlemmar behövs. Vi har kunnat konstatera att vår förening, FTF Arbetsmiljö, har 
varit och fortsatt är en viktig remissinstans och samarbetspartner. Föreningen är 
nödvändig för vår fortsatta utveckling av arbetsmiljöingenjörsrollen, med 
arbetsmiljöingenjören som en viktig aktör i utvecklingen av en god arbetsmiljö. 

Stockholm mars 2007

Kerstin Thor                     Elisabeth Selander
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varit och fortsatt är en viktig remissinstans och samarbetspartner. Föreningen är 
nödvändig för vår fortsatta utveckling av arbetsmiljöingenjörsrollen, med 
arbetsmiljöingenjören som en viktig aktör i utvecklingen av en god arbetsmiljö. 

Stockholm mars 2007

Kerstin Thor                     Elisabeth Selander
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