
Hej! 

Materialet som du har framför dig har tagits fram för att belysa tjänstemännens arbetsmiljö. 

Vad finns det för problem? Vad får dessa problem för konsekvenser? Och, kanske allra 

viktigast, hur kan problemen lösas?  

Arbetsmiljö förknippas ofta med den fysiska arbetsmiljön, särskilt inom bygg- och 

installationssektorn. Men när det kommer till chefer och tjänstemän så är det sällan den 

fysiska arbetsmiljön som är det som påverkar mest, snarare är det den psykosociala 

arbetsmiljön som spelar störst roll.  

Materialet som du har framför dig är tänkt att användas under två tillfällen, á 45 minuter, för 

att uppnå bästa möjliga resultat. Använd materialet som ett underlag ert företag för att lyfta 

frågan om tjänstemäns arbetsmiljö. Vi är övertygade om att ni kan göra en stor vinst genom 

att använda er av det här materialet.  

Materialet är utformat för att användas på två träffar och deltagarna är företagets samtliga 

chefer och tjänstemän. Den första träffen tar ca 45 minuter. Vi rekommenderar att den 

kombineras med en frukost eller en lunch på kontoret som företaget bjuder på. Innan den 

första träffen äger rum ska vissa frågor redan ha skickats ut till deltagarna, vi rekommenderar 

att de skickas ut ungefär en vecka innan träffen (förslag på mejl med frågor finns bifogat).  

Efter den första träffen får alla deltagare tid att fundera på de saker som diskuterats och under 

andra träffen får deltagarna chansen att lyfta sådant som de kommit på sedan den första 

träffen. Hur lång tid den andra träffen tar beror helt på hur mycket ni har att diskutera.  

Tanken är att du, som samtalsledare, ska leda träffarna. Detta ska inte ses som en föreläsning 

utan snarare som ett samtal mellan dig och dina tjänstemannakollegor. I materialet finns det 

ett manus som du kan välja att följa fullt ut eller endast använda som ett stöd. Läs igenom 

materialet och fundera över hur du vill lägga upp det.  

Om du har några frågor kring materialet eller träffarna så är du varmt välkommen att höra av 

dig till din arbetsgivarorganisation.  

Vänliga hälsningar, 

Maskinentreprenörerna samt övriga arbetsgivar- och fackförbund som tecknar 

tjänstemannaavtalet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Förslag på mejl med frågor till deltagare:  

Hej! 

Den XX XX (datum) kl. XX:XX ska samtliga chefer och tjänstemän träffas för att diskutera 

vår arbetsmiljö. Till detta tillfälle får ni gärna fundera på följande frågor:  

• Hur upplever du arbetsmiljön på arbetsplatsen? 

• Vad blir konsekvenserna av den nuvarande arbetsmiljön? 

• Vad påverkar arbetsmiljön idag?  

Vänliga hälsningar, 

XX 

 


