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Abstract 

Background: According to Swedish legislation, all employers must conduct a 

systematic work environment management (SAM). Although most employers consider 

that they comply with the law's requirements, both statistics from the Swedish Work 

Environment Authority and empirical studies show that this is not always the case. Lack 

of time, money and knowledge are the most common explanations for entrepreneurs' 

inability to conduct a functioning SAM. Especially the small businesses have problems 

to meet the requirements. However, some companies are doing very well with SAM, 

but for those good examples there is little research. 

Purpose: The purpose of the study was to investigate and describe the attitudes of work 

environment managers, to systematic work environment management (SAM), on 

companies operating a functioning SAM. 

Method: The study applied a qualitative cross-sectional design. Semi-structured 

interviews were conducted with six work environment managers from four small 

businesses (<50 employees). The data was analyzed by qualitative content analysis. 

Result and conclusion: The study resulted in the main theme that systematic work 

environment work is an investment that provides many benefits for the company and 

employees, but requires adaptation to the company's perceived needs. The main theme 

was constructed from five identified sub-categories: "SAM creates a good image", 

"SAM is a competitive factor", "SAM is profitable for the company and employees", 

"SAM is an expensive and time-consuming investment" and "SAM can and Must be 

adapted to the company needs". The study concluded that the attitudes of the work 

environment managers to SAM are characterized by positive effects primarily for the 

company but also for the employees. For SAM to work, it must be adapted to the 

company perceived needs. If the perceived need is to improve the work environment, 

SAM is subsequently adapted to become part of quality management. If the need is seen 

above all to become a good image and to increase competitiveness, SAM is adapted to 

meet the requirements, but the attitude is that it is not necessary when the own working 

environment is perceived as very good. 

 

Key words: systematic work environment management, small businesses, attitudes, 

qualitative content analysis 



 

 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: Enligt svensk lagstiftning ska alla arbetsgivare bedriva ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM). Även om majoriteten av arbetsgivare anser att de följer lagens 

krav, visar såväl arbetsmiljöverkets statistik som empiriska undersökningar att detta inte 

alltid är fallet. Brist på tid, pengar och kunskap är de främsta förklaringarna till 

företagares oförmåga att bedriva ett fungerande SAM. Speciellt småföretagen har det 

svårt att uppfylla kraven. Vissa företag lyckas dock ovanligt bra med SAM, men om 

dessa goda exempel finns det lite forskning. 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka och beskriva arbetsmiljöansvarigas attityder till 

systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), på företag som bedriver ett fungerande SAM. 

Metod: Studien tillämpade en kvalitativ tvärsnittdesign. Semi-strukturerade intervjuer 

genomfördes med sex arbetsmiljöansvariga från fyra småföretag (<50 anställda). 

Datamaterialet analyserades genom metoden kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat och slutsats: Undersökningen resulterade i huvudtemat att ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete är en investering som ger många fördelar för företaget och anställda, 

men kräver anpassning efter företagets upplevda behov. Huvudtemat konstruerades 

utifrån fem identifierade sub-kategorier: ”SAM skapar en god image”, ”SAM är en 

konkurrensfaktor”, ”SAM är lönsamt för företaget och de anställda”, ”SAM är en dyr 

och tidskrävande investering” och ”SAM kan och måste anpassas till den egna 

verksamhetens behov”. Studiens slutsats var att de arbetsmiljöansvarigas attityder till 

SAM präglas av att det ger positiva effekter framförallt för företaget och även för de 

anställda. För att det ska fungera måste det anpassas till de egna företagets upplevda 

behov. Uppfattas behovet vara att förbättra arbetsmiljön anpassas SAM därefter, så att 

det blir en del av kvalitetsstyrningen. Uppfattas behovet framförallt vara att ge en god 

image och öka konkurrenskraften anpassas SAM så att kraven uppfylls, men attityden är 

att det egentligen inte är nödvändigt då den egna arbetsmiljön uppfattas som väldigt bra. 

 

Nyckelord: systematiskt arbetsmiljöarbete, småföretag, attityder, kvalitativ 

innehållsanalys 
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Bakgrund 

Detta kapitel beskriver bakgrunden till undersökning som genomförts i föreliggande 

magisterarbete. Inledningsvis beskrivs vad som menas med systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM), vilket följs av en beskrivning av kunskapsläget om SAM i 

arbetslivet. Därefter nämns definitionen av småföretag som tillämpats i uppsatsen. 

Sedan ges en överblick av forskning om småföretagens arbetsmiljö och 

arbetsmiljöarbete. Därefter definieras begreppet attityd vilket är av central betydelse för 

studiens syfte och det redogörs för tidigare forskning om småföretagares attityder till 

arbetsmiljöarbete. Kapitlet avslutas med en problemformulering som varit 

utgångspunkten för studiens syfte. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljöarbetet i Sverige regleras genom arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen 

och arbetsmiljöverkets föreskrifter. Föreskrifterna beskriver det minimum arbetsgivare 

måste uppfylla för att uppnå en säker arbetsmiljö. Bland annat behandlas hantering av 

buller, organisatorisk och social arbetsmiljö, belastningsergonomi och många fler 

aspekter (1). En av dessa föreskrifter, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), särskiljer 

sig från de andra föreskrifterna. Det är en övergripande föreskrift som reglerar och 

beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas (2).  

SAM definieras i föreskriften AFS 2001:1, 2§, som ”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”(3). 

Följaktligen är det enligt lagen inte tillräckligt att arbetsgivare handhar arbetsmiljön 

allt eftersom problem uppstår. SAM innebär motsatsen, det är ett förebyggande 

tillvägagångsätt som styrs av rutiner (3).  

Frick et al. (4) konstaterar att SAM definieras genom sitt resultat, att förebygga 

ohälsa och olycksfall och uppnå en tillfredställande arbetsmiljö och kan därmed inte 

enbart likställas med rutiner. Rutiner är en del av SAM, men SAM är mer än rutiner. 

Konsekvensen av detta är att SAM inte kan införas en gång och därmed anses vara klart, 

utan måste kontinuerligt granskas och förbättras (4). 
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Arbetsmiljöverket beskriver SAM genom två delar. Huvudflödet innebär att 

arbetsmiljön undersöks, olyckor, ohälsa och tillbud utreds, riskbedömningar genomförs, 

åtgärder genomförs, handlingsplaner inrättas och genomförda åtgärder följs upp och 

kontrolleras. Den andra delen är lednings- och stödprocesser, vilket omfattar samverkan 

på alla nivåer, rutiner, fördelning av uppgifter, tillräcklig kunskap och kompetens, 

arbetsmiljöpolicy och uppföljning av arbetsmiljöarbetet (1). 

Ett annat sätt att beskriva SAM är att det omfattar krav på tre nivåer (4). AFS 2001:1 

utgörs av 12 paragrafer och var och en av dessa kan knytas till en av nivåerna. Nivå 1 

innefattar det som ska göras. Det ska finnas rutiner som klargör hur arbetet med SAM 

ska genomföras, 5§. Uppgifter som krävs ska fördelas, 6§. Riskbedömningar ska 

regelbundet genomföras och vid förändringar av förhållanden i arbetet ska 

riskbedömningar genomföras, 8§. Inträffar en olycka, tillbud eller ohälsa ska orsaker till 

detta utredas, 9§. Alla risker som bedöms ska åtgärdas omedelbart, om detta inte är 

möjligt ska en åtgärdsplan upprättas och de genomförda åtgärderna ska följas upp, 10§. 

Nivå 2 handlar om att de som ska genomföra arbetsmiljöarbetet har tillräckligt mycket 

kunskap. SAM ska ingå som en naturlig del av verksamheten, 3§. Alla aktörer inom 

verksamheten ska möjliggöras delaktighet i arbetsmiljöarbetet, alltså anställda, 

skyddsombud och elever,4§. Det ska vara tillräckligt många inom verksamheten som 

blir tilldelade uppgifter inom SAM. Dessa personer ska få tillräckliga kunskaper, 

resurser och befogenheter. Anställda ska bli informerade om risker i arbetsmiljön och få 

skriftliga instruktioner vid allvarliga risker,7§. Finns inte tillräckliga kunskaper inom 

organisationen ska extern kompetens så som företagshälsovården anlitas, 12§. Nivå 3 

omfattar styrning och internkontroll. Detta innebär att arbetsgivaren själv ska följa upp, 

förbättra och kontrollera sitt SAM. SAM ska bedrivas så att ohälsa och olyckor 

förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås, 2§. SAM ska omfatta alla risker i 

arbetsmiljön, 3§. Det ska finnas en konkret arbetsmiljöpolicy som anger hur 

arbetsmiljön ska vara gestaltad så att risker inte uppstår,5§. En årlig uppföljning av 

SAM ska genomföras och kontinuerligt förbättras,§11 (4). 

Vilka risker som ska och kan undersökas varierar från organisation till organisation. 

Arbetsmiljöverket betonar att SAM alltid ska utgå från den egna verksamheten (1). Det 

som i denna uppsats menas med ett fungerande SAM är att kraven på alla tre nivåerna 

tillgodoses och att därmed AFS 2001:1 alla tolv paragrafer uppfylls. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete i arbetslivet 

Trots lagstiftning om arbetsgivares skyldighet att bedriva SAM, finns mycket som 

indikerar att långt ifrån alla företag får det att fungera. Arbetsmiljöverkets statistik 

visade år 2015 att SAM var den vanligaste bristen vid inspektion (5). I den senaste 

arbetsmiljöundersökningen som genomförs vartannat år av Statistiska centralbyrån och 

Arbetsmiljöverket angav drygt hälften (56%) av de tillfrågade att SAM bedrivs på 

arbetsplatsen, vilket är en siffra som varit nästan intill oförändrad sedan år 2005 (6). En 

omfattande kunskapssammanställning som i uppdrag av arbetsmiljöverket genomförts 

av Frick et al. (4) om SAM i arbetslivet visade dock att även om många arbetsgivare 

själva anger att SAM bedrivs, så uppvisar det reella arbetsmiljöarbetet ofta stora brister 

på alla tre i det första avsnittet nämnda kravnivåerna. Av den anledningen kan resultaten 

från arbetsmiljöundersökningen antas vara en överskattning (4). 

De små företagen påvisar störst svårigheter att integrera SAM i verksamheten. 

Birgersdotter et al. (7) kom i en utförlig undersökning av 45 småföretag fram till, att ju 

mindre ett företag är, desto lägre är sannolikheten att de arbetar med SAM. 

Definition småföretag 

Småföretag kan definieras på olika sätt och vanligt är att antalet anställda används som 

avgränsning. Den definition som tillämpas i denna uppsats är EU:s definition, som 

anger småföretag som företag med mindre än 50 anställda och en maximal årlig 

omsättning på 10 miljoner euro (8). Vid 50 anställda går även gränsen för kravet på en 

skyddskommitté (9). År 2016 fanns det 37 223 företag som sammanlagt omfattade 67 

575 arbetsställen med 10-49 anställda i Sverige, enligt Statistiska centralbyrån (10). 

Småföretagens arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete 

Småföretag är verksamma inom alla tänkbara branscher, därav skiljer sig deras 

arbetsmiljöer naturligtvis i många avseenden. Samtidigt uppvisar de många likheter, 

vilket resulterat i att de inom arbetsmiljöforskningen ofta behandlas som en typ av 

verksamhet (11).  

Avseende den fysiska arbetsmiljön framhävs att småföretag ofta är verksamma inom 

branscher där det finns många risker (12), så som kemisk exponering, tunga lyft, buller 

och vibration (13). Risken för allvarliga arbetsolyckor är ofta högre på småföretag än i 
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större företag inom samma bransch (13–15). En dansk studie kom fram till att 

ägandeskapet har betydelse för ett flertal arbetsmiljörisker, så som ergonomiska, fysiska 

och kemiska. Självständiga småföretag, alltså sådana som inte tillhör en större koncern 

eller organisation, visade högre andel risker än större företag, medan detta inte gällde 

för småföretag som gjorde det (16). 

Den psykosociala arbetsmiljön beskrivs som bättre på små jämfört med stora företag 

(13,16). Kännetecknande för många småföretag är en nära relation mellan arbetsgivare 

och arbetstagare (13,17), vilket både påverkar det sociala klimatet och ledarskapet (13). 

Författaren Bornberger-Dankvardt (13) förklarar att detta kan medföra både positiva och 

negativa konsekvenser för arbetsmiljöarbetet. Konflikter kan klaras upp snabbare, 

arbetstagare får direkt feedback och mer inflytande över arbetet, samtidigt som det gör 

det svårare för arbetstagare att påtala brister i arbetsmiljön. Detta resulterar antingen i en 

anpassning till de existerande arbetsmiljöförhållanden eller att de säger upp sig och 

byter arbetsgivare.  

Frick et al. (4) konstaterar att småföretag har lägre sjukskrivningstal än större 

företag, vilket enligt författarna likt ovanstående resonemang kan bero på den 

psykosociala arbetsmiljön och en högre personalomsättning på småföretagen. 

Ytterligare benämns småföretagens känslighet för frånvaro och en därmed förbunden 

högre sjuknärvaro. 

Trots faktumet att småföretagare har stora befogenheter i sitt arbetsmiljöarbete (11) 

visar forskning att det ofta inte är organiserat alls (12). Vissa risker kräver ett 

systematiskt förhållningssätt för att preventivt åtgärdas eller hanteras, vilket bland annat 

blir tydligt i arbetsskadestatistiken, som är högre bland småföretagen i jämförelse med 

större företag inom samma bransch (4). En studie från USA visade att företagens storlek 

hade större betydelse än företagens uppfattning om risker i miljön och vilken bransch de 

tillhörde, för att de skulle genomföra säkerhetsinterventioner (18). En studie av Parker 

et al. kom fram till att arbetsgivare levde i en konflikt mellan arbetstagarnas egna ansvar 

och säkerhetsregler (19). 

Det finns färre skyddsombuden på småföretagen, vilket är en nackdel då dessa har en 

viktig roll i arbetsmiljöarbetet (12). Även nyttjandet av företagshälsovård (FHV) sker i 

lägre utsträckning av småföretagen (4). När de väl använder FHV, är det oftast till 
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hälsoundersökningar och inte för extern rådgivning som skulle kunna hjälpa dem att 

förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet (20).  

Begränsade ekonomiska resurser, i jämförelse med större företag, är en ytterligare 

inom forskningen omnämnd anledning till det dåligt utvecklade arbetsmiljöarbetet på 

småföretag. Många småföretag kämpar för sin överlevand och prioriterar inte 

investeringar i arbetsmiljön, varken i tid eller pengar (11,17).  

Även småföretagares kunskapsbrister om vad som krävs av deras arbetsmiljöarbete 

(21), vilka risker som finns i den egna arbetsmiljön (21,22) och hur dessa risker kan 

förebyggas (11) framhävs och används som förklaring till att det egna arbetsmiljöarbetet 

ofta blir skattat bättre än vad det egentligen är (12). Samtidigt kom Nordlöf et al. (23) i 

en studie med 106 svenska industriföretag fram till att det inte fanns någon signifikant 

skillnad mellan små- och mellanstora företags uppfattningar om prioriteringar i 

arbetsmiljön, vilket är något som skulle vara intressant att undersöka närmare, då detta 

kan tolkas som en indikation för att det inte är kunskapsbristen hos företagarna som är 

den avgörande faktorn till det mindre utvecklade arbetsmiljöarbetet. 

Enligt Frick et al. (4) analys kan brister i småföretagens SAM återfinnas på alla tre 

kravnivåer. På nivå 1 fattas det ofta rutiner. På nivå 2 är det kombinationen av brist på 

tid, motivation, kompetens och prioriteringar. På nivå 3 brister det i målstyrningen. 

Attityder till arbetsmiljöarbete 

Attityder kan definieras som antingen positiv eller negativ kognitiv-, affektiv- eller 

beteendemässiga reaktioner på en impuls (24). Attityder är av stor betydelse och 

intresse inom forskningen, då de tillsammans med sociala normer och upplevd kontroll 

enligt den empiriskt väl beprövade modellen theory of planned behaviour, förklarar 

människors beteende (25). 

En översiktsartikel av MacEachen et al. (17) som undersökte hur arbetsgivare och 

anställda på småföretag förstår och hanterar processer relaterade till arbetshälsa och 

säkerhet, visade att såväl småföretagare som dess anställda tenderar att bagatellisera 

eller individualisera risker. Olyckor förklaras ofta som ”en del av jobbet” respektive ett 

resultat av anställdas slarv och oförsiktighet, varav en bra eller dålig relation mellan 

parterna tolkades som avgörande. 
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Liknande resultat kom fram i en dansk studie av Hasle (26) som undersökte 

arbetsgivares attityder till arbetsmiljön, förståelse av risker, ansvarskänsla för 

arbetsmiljön och attityder till reglering i arbetsmiljön. Författarens slutsats var att 

småföretagares identitetsskapandeprocess påverkar dess attityder till arbetsmiljöarbetet. 

Eftersom de flesta vill framstå som ”bra människor” är de måna om att skydda sig själva 

genom att avfärda sådant som skulle tala emot detta. Detta anser författaren vara en mer 

djupgående förklaring till att många företag skattar sitt eget arbetsmiljöarbete bättre än 

vad det egentligen är, än att det är småföretagarnas kunskapsbrist om lagens krav och 

risker i den egna arbetsmiljön som är avgörande. 

En studie av Brosseau et al. (27) visade att ett högt säkerhetstänk hos småföretagare 

korrelerade med deras tro att förbättringar i arbetsmiljön leder till gladare och friskare 

anställda, att det visar att de bryr sig, öka produktiviteten, sänker 

sjukskrivningskostnader, ökar produktkvaliteten och sänker kostnader. 

Chefen eller företagsledares personliga inställning och förmåga att bedriva 

arbetsmiljöarbete är centrala utgångspunkter för att förbättra arbetsmiljöarbetet 

(13,14,28) och därav ofta föremål i forsknings- och interventionssamanhang. En av 

slutsatserna som Birgersdotter et al. (7) kommer fram till är att SAM fungerar som bäst 

när företagarna själva varit motiverade att börja arbeta med SAM. 

Problemformulering 

Trots lagstiftning om arbetsgivares skyldighet att bedriva ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete, sker inte detta på alla företag. Speciellt småföretag har svårigheter att 

uppfylla kraven. En kombination av brist på tid, resurser, motiv och kunskaper är det 

som i litteraturen främst omnämns vara anledningarna till att SAM inte prioriteras. För 

att SAM ska vara effektivt bör det vara integrerat som en naturlig del av 

verksamhetsstyrningen (4). Det finns en hel del forskning som belyser varför SAM inte 

fungerar på småföretag. Samtidigt finns företag som lyckats ovanligt bra, det vill säga 

de uppfyller lagens krav. Forskningen om dessa goda exempel är begränsad (4). För att 

öka förståelsen för vad det är som driver dessa företagare att satsa på ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete är det intressant att undersöka vilka attityder de har till SAM, då 

attityder förväntas påverka människors beteende (24). 
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Syfte 

Studiens syfte var att undersöka och beskriva arbetsmiljöansvarigas attityder till 

systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), vid småföretag som bedriver ett fungerande 

SAM. 

Metod 

Design 

Studien utgjordes av en kvalitativ tvärsnittsdesign, vilket kännetecknas av att ett flertal 

fall undersöks och data från varje enskilt fall i urvalet samlas in vid ett tillfälle (29). 

Urval 

I studien tillämpades ett målstyrt urval, vilket enligt Bryman (29) innebär att 

studieobjektet väljs utifrån specifika kriterier som är lämpliga för att besvara studiens 

syfte. De inkluderingskriterier som urvalet skulle uppfylla var att de enligt EU-

definitionen klassas som småföretag, alltså omfattar färre än 50 anställda och omsätter 

mindre än 10 miljoner euro per år (8). Som minimum för antal anställda sattes gränsen 

vid 10 personer, då detta innebär att de omfattas av kraven för skriftliga rutiner av SAM 

(3, 5§). Vidare var ett inkluderingskriterium att företagen var självständiga, alltså inte 

tillhörde en större koncern, då detta ansågs kunna påverka beslutsprocesser och direktiv 

om SAM från exempelvis en högre ledning inom organisationen. En branschspecifik 

avgränsning ansågs inte vara nödvändig för att besvara studiens syfte, utan en spridning 

ansågs tvärtom skapa en positiv variation i urvalet. För att inkluderas i studien var även 

avgörande att företagen bedrev ett fungerande SAM. Då det inte finns ett, åtminstone av 

författaren känt, givet objektivt kriterium att identifiera fungerande SAM utan en extern 

bedömning, planerades till en början av projektet att välja ut företag i samråd med en 

expert inom arbetsmiljöarbete. Dock visade sig denna information mycket 

svårtillgänglig. Av den anledningen operationaliserades fungerande SAM genom 

arbetsmiljöcertifieringen OHSAS 18001, vilket är en europeiskt erkänd 

arbetsmiljöstandard. Genom certifieringen kan företag visa att de arbetar efter ett 

standardiserat ledningssystem för arbetsmiljö. Ett krav för att bli certifierad är att 

företaget uppfyller alla lagkrav på arbetsmiljöområdet, vilket inkluderar AFS 2001:1 
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(30). Certifiering enligt OHSAS 18001 genomförs genom en externrevision av ett 

ackrediterat certifieringsorgan (31). 

Som exkluderingskriterium formulerades två kontrollfrågor, varav båda tvunget 

skulle besvaras med ja för att inkluderas i studien. 

1. Känner du till arbetsmiljöverkets föreskrift om  
systematiskt arbetsmiljöarbete? 

2. Arbetar ni på ert företag efter den? 

Urvalsproceduren skedde i två steg. Det första steget innebar att välja ut företag och 

det andra informanter. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns en sökfunktion där man kan 

söka efter OHSAS 18001-certifierade företag. En lista över alla självständiga OHSAS 

18001-certifierade småföretag inom ett specifikt landskap i Mellansverige 

sammanställdes. Listan omfattade 9 företag. Att företagens omsättning inte översteg den 

enligt definitionen av småföretag angivna summan kontrollerades av författaren genom 

en för alla tillgänglig internetsida (32).  

Alla företagen på listan blev kontaktade per e-mail (bilaga 1) och ett par dagar senare 

kontaktade per telefon. Ett företag tackade direkt nej till medverkan. Fyra företag visade 

intresse att delta och fick svara på de två inkluderings/exkluderings frågorna, varav alla 

fyra kunde inkluderas i studien. Övriga fyra företag var svåra få kontakt med, de 

svarade inte i telefon eller hänvisade till en annan person inom företaget som inte var 

tillgänglig. Kontaktuppgifterna sparades för att eventuellt användas senare under 

projektet, om en mättnad av materialet inte kunnat uppnås efter de fyra första 

intervjuerna, vilket i ett senare stadie inte ansågs vara nödvändigt.  

Datum för intervjuerna bokades med den person som var bäst lämpad att besvara 

frågor om SAM, vilket var företagets VD eller delägare och i ett fall en chef som var väl 

insatt och ansvarig för planeringen av företagets SAM. Urvalet omfattade 6 informanter 

(n=6) från de fyra företag (tabell I) vilka representerar olika branscher. 

Tabell I – Översikt företag och informanter 

Företag A Företag B Företag C Företag D 

Informant 1 

Informant 2 

Informant 3 Informant 4 

Informant 5 

Informant 6 
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Företag A, är verksamma inom elektrikerbranschen. Företaget har 18 anställda, varav 

16 elektriker. Företaget grundades år 2011 av de två personerna som intervjuades. 

Certifieringen enligt OHSAS 18001 ägde rum år 2015. Utöver arbetsmiljöcertifieringen 

är företaget även certifierade enligt ISO standarderna i kvalitet och miljö. Företaget 

bedriver såväl en service- som en entreprenadverksamhet. 

Företag B, är ett konsultföretag inom IT-branschen. Företaget har 30 anställda, 

startade år 1997 och certifierades enligt OHSAS 18001 för ca. 3 år sedan. Intervjuad 

blev företagets VD som vid intervjutidpunkten arbetat på företaget i 9 år och haft rollen 

som VD i 2 år, vilket även innebar att informanten inte själv varit med och beslutat om 

certifieringen, men är numera arbetsmiljöansvarig. Företaget är även certifierade enligt 

ISO i kvalitet och miljö. 

Företag C är verksamma inom tillverkande industri och certifierades i OHSAS 18001 

år 2009. Familjeföretaget grundades 1968 och hade vid intervjutillfället 20 anställda. 

Två personer intervjuades, varav den ena är delägare i familjeföretaget och dotter till 

dess grundare. Den andra personen är ingift i företaget och arbetar på kontoret, vilket 

även innebar uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Företaget är även certifierat enligt ISO 

kvalitet och miljö. 

Företag D är en företagshälsovård. Företaget startades år 2001 och certifierades 

enligt OHSAS 18001 år 2016, har 11 anställda och även ett antal konsulter som arbetar 

där regelbundet. Intervjuad blev en chef som även är med i företagets ledningsgrupp och 

ansvarig för organisationen av SAM. 

Litteratursökning 

Sökningar har genomförts i databaserna SwePub, PubMed och Medline mellan januari 

till maj 2017. Sökord som användes såväl fristående som i olika kombinationer var 

”arbetsmiljöarbete”, ”systematiskt arbetsmiljöarbete”, ”småföretag”, ”work 

environment” ”small firm”, ”small business”, ”small enterprises” ”systematic work 

environment”, ”OHS” och ”Occupational health and safety”. Ett första urval av 

litteratur skedde vid genomgång av artiklarnas titlar i träfflistorna. Ett andra urval 

gjordes vid genomgång av abstract och slutligen vid läsning av artiklarna i sin helhet. 

Även referenslistorna i de utvalda artiklarna granskades och ett antal artiklar som inte 

innehöll ovan nämnda sökord, men var av relevans för forskningsområdet kunde 
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inkluderas i litteraturgranskningen. Vidare urvalskriterier för litteraturen var att de var 

skrivna på svenska eller engelska, genomgått peer-review granskning eller utgivna av 

Arbetsmiljöverket eller Arbetslivsinstitutet.  

Datainsamling 

Data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer. Dessa genomfördes vid fyra 

tillfällen, varav hälften med två informanter närvarande. Intervjuerna pågick i ca. 40 

min. 

En intervjuguide (bilaga 3) med ett antal inledande frågor och fyra huvudfrågor 

utvecklades och testades på förhand med två personer. Testpersonerna var till skillnad 

från informanterna i studien chefer inom kommunal verksamhet, men väl insatta i SAM 

och ansågs därav representativa. Efter testintervjuerna utökades intervjuguiden med en 

fråga där informanterna fritt kunde tillägga information som de tycker är viktigt 

angående deras arbetsmiljöarbete för att undvika att intressanta aspekter skulle nämnas 

efter inspelningen avslutats. 

Intervjuguidens (bilaga 3) inledande frågor syftade till att säkerställa vilken roll 

informanterna hade på företaget, när företaget startade, hur länge informanterna arbetat 

där eller om de startat företaget, hur länge de arbetat med SAM, hur de fått kunskap om 

SAM och vad som var utgångspunkten/motiven till att börja arbeta med SAM och att 

certifiera företaget enligt OHSAS 18001. Beroende på hur mycket information 

författaren hade om företaget innan intervjun, kunde de inledande frågorna anpassas.  

Vidare innehöll intervjuguiden fyra huvudfrågor. Fråga 1, ”kan du ge exempel på 

arbetsmiljörisker i din verksamhet?” skulle ge information om vilken uppfattning 

informanten hade om den miljö som företaget är verksam inom. Tidigare forskning har 

visat att uppfattningar av den egna miljön är kopplat till om företagare tycker det är 

nödvändigt att arbeta med den överhuvudtaget (7). 

Fråga 2 ”hur skulle du beskriva arbetsmiljöarbetet i din verksamhet?” syftade till att 

undersöka informanternas egen förståelse för vad som ingår i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och möjligen ge information om deras attityd till uppgifterna som 

ingår i deras SAM. 
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Fråga 3 ”vilka hinder/svårigheter upplever du finns det med att arbeta med SAM?” 

och fråga 4 ” Vilka fördelar har SAM för din verksamhet tycker du?” var 

undersökningens viktigaste frågor, vilka avsåg spegla informanternas attityder till SAM. 

Intervjuerna ägde rum på företagen och besöken varade ca. en timme. Innan besöken 

granskades alla företags hemsidor med syftet att författaren skulle öka sin förståelse för 

den verksamhet som företaget bedriver. På ett företag erbjöds författaren en rundtur i 

verksamheten. 

Bearbetning av datamaterial och analysmetod 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades enligt metoden 

kvalitativ innehållsanalys. Metoden passar till studiens syfte, då den erbjuder ett 

systematiskt tillvägagångssätt att beskriva och interpretera textens innehåll (33).  

Innan själva analysproceduren genomförs beslutar forskaren om det är textens 

latenta- eller manifesta innehåll som ska studeras (33). Denna studie fokuserade på den 

manifesta nivån, alltså det som sägs uttryckligen i texten (33). Graneheim et al. (33) 

föreslår följande tillvägagångsätt för den kvalitativa innehållsanalysen. Texten läses ett 

flertal gånger för att forskaren ska skapa sig en god uppfattning av texten i sin helhet. 

Sedan plockas meningsenheter ut som är relevanta för frågeställningen. 

Meningsenheterna kondenseras och förses med koder. Koderna jämförs med varandra 

och liknande koder bildar tillsammans olika sub-kategorier (tabell II). Utifrån sub-

kategorierna formuleras ett huvudtema som besvarar studiens syfte. 

Tabell II – Exempel på analysstegen för två av sub-kategorierna 

Meningsenhet Kondenserad text Kod Sub-

kategori 

Dels får det folk att stanna, men 

när man då söker ny personal så 

blir det ju faktiskt ett sätt att få 

folk att vilja börja jobba här. Man 

kan välja och vraka lite mer. 

Märker folk att där, där på det där 

stället är det sjyst, dom tänker på 

Dels får det folk att 

stanna, när man söker ny 

personal blir det ett sätt 

att få folk att vilja börja 

jobba. Då finns det några 

fler att välja på när man 

annonserar ut en tjänst. 

Får folk att 

stanna och 

förmån i 

rekrytering 

SAM 

skapar en 

god image 
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dom som jobbar, dom verkar 

trivas, ja men dit vill jag söka. Då 

finns det några fler att välja på när 

man annonserar ut en tjänst. 

Ja men alltså om man har en frisk 

personal och en personal som trivs 

och så, men det gör ju också att 

kvalitet och så blir ju också bra. 

Har man en personal som mår 

dåligt så blir ju det resultatet också. 

Så det hänger ju ihop. 

Frisk personal och en 

som trivs, gör att 

kvaliteten och så blir bra 

Frisk 

personal 

som trivs, 

ökar kvalitet 

SAM är 

lönsamt 

för 

företaget 

och de 

anställda 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (34) fyra forskningsetiska principerna för humanistisk-

samhällsvetenskap beaktades. 

Informationskravet (34) uppfylldes genom att alla deltagare informerades om att 

deltagandet i studien innebar en intervju, att deltagandet var frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta sin medverkan. Information förmedlades skriftligt per e-mail genom 

ett rekryteringsbrev (bilaga 1) samt i den första kontakten med företagen per telefon. 

Även studiens syfte och motiven till varför studien är viktig framhävdes. Studiens 

deltagare informerades även om att materialet endast kommer användas i 

forskningssyfte och att resultaten kommer offentliggöras på internetportalen Diva. 

Samtyckeskravet (34) uppfylldes genom att informanterna undertecknade ett 

samtyckesformulär (bilaga 2) innan intervjuerna påbörjas. Samtyckeskravet (34) 

innefattar även att det inte får existera ett beroende förhållande mellan forskaren och 

deltagarna (34). I urvalsprocessen säkerställde forskaren att varken en personlig eller 

annan relation till företagen existerade. 

Konfidentialitetskravet (34) uppfylldes genom att all insamlad information om 

deltagarna behandlades konfidentiellt och att inga obehöriga fick tillgång till deltagarnas 

personuppgifter. Vidare avidentifierades företagens och informanternas namn vid 

transkriberingen, så att utomstående inte kan identifiera studiens deltagare i efterhand. 
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Insamlade data behandlades med största möjliga försiktighet under insamlingen och 

analysprocessen. 

Nyttjandekravet (34) uppfylldes genom att all information som samlats in endast 

används i forskningssyfte och inte till något annat ändamål. För den aktuella studien 

innebar detta exempelvis att om det visat sig att ett medverkande företag haft stora 

brister i SAM gavs informationen om detta inte vidare, varken i kommersiellt syfte 

exempelvis till företag som säljer tjänster för att förbättra SAM så som 

företagshälsovården och inte heller för att göra en anmälan till arbetsmiljöverket.  

 

Resultat 

Analysen av de i denna studie intervjuade arbetsmiljöansvariga på småföretag med ett 

fungerade SAM:s attityder till SAM resulterade i ett huvudtema och fem sub-kategorier 

(tabell III). Huvudtemat, ett systematiskt arbetsmiljöarbete är en investering som ger 

många fördelar för företaget och anställda, men kräver anpassning efter företagets 

upplevda behov, besvarar studiens syfte. Huvudtemat sätts samman av de fem 

identifierade sub-kategorierna ”SAM skapar en god image”, ”SAM är en 

konkurrensfaktor”, ”SAM är lönsamt för företaget och de anställda”, ”SAM är en dyr 

och tidskrävande investering” och ”SAM kan och måste anpassas till den egna 

verksamhetens behov”. 

 

Tabell III - Översikt Sub-kategorier och huvudtema 

Sub-kategori Huvudtema 

SAM skapar en god image Ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete är en 

investering som ger många 

fördelar för företaget och 

anställda, men kräver 

anpassning efter företagets 

SAM är en konkurrensfaktor 

SAM är lönsamt för företaget och anställda  

SAM är en dyr och tidskrävande investering  

SAM kan och måste anpassas till den egna 
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verksamhetens behov upplevda behov. 

Sub-kategori: SAM skapar en god image 

Informanterna talar i intervjuerna om att det är hård konkurrens inom branscherna och 

företagen är måna om att försöka rekrytera och behålla den bäst möjliga kompetensen 

som arbetsmarknaden erbjuder. Gemensamt för alla informanter är attityden att SAM är 

ett sätt att såväl internt som externt bli uppfattat som en attraktiv arbetsgivare och man 

tänker att SAM hjälper företaget att skapa en god image. 

Internt vill de arbetsmiljöansvariga att anställda uppfattar företaget som en arbetsgivare 

som visar att de verkligen bryr sig om sina anställda och får dem att känna sig sedda och 

betydelsefulla. SAM, och speciellt de anställdas vetskap om att SAM bedrivs, antas av 

informanterna vara något som är uppskattat och får dem att trivas. Så säger en av 

informanterna 

”Det är stressigt och bökigt här också men vi försöker vara tydliga att vi jobbar 

med det, vi försöker göra det så bra som det går.” (Informant 2) 

Informanterna anser även att SAM skapar en god extern image, vilket ger fördelar när 

företagen söker nya potentiella medarbetare. Företagen vill skapa ett gott rykte om sig 

att vara ett företag dit människor söker sig, för att ha fler att välja på i 

rekryteringssammanhang och därmed större chans att få in personal med de bästa 

förutsättningarna för jobbet.  

”Ja dels får det folk att stanna, men när man då söker ny personal så blir det ju 

faktiskt ett sätt att få folk att vilja börja jobba här. Man kan välja och vraka lite 

mer. Märker folk att där, där på det där stället är det sjyst, dom tänker på dom 

som jobbar, dom verkar trivas ja men dit vill jag söka. Då finns det några fler att 

välja på när man annonserar ut en tjänst.” (Informant 6) 

Sub-kategori: SAM är en konkurrensfaktor 

För vissa kunder är det ett avgörande sammarbetesvillkor att företagen har ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete och flera av informanter berättar att det kan vara en 

fördel att ha SAM när företag är med och konkurrerar i offentliga upphandlingar. En 
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informant anger det som anledningen till att de OHSAS 18001-certifierat sig och 

därmed även börjat jobba med SAM. 

”Jo men det var väl mycket att våra kunder i sin tur började ifrågasätta, att kravet 

kom därifrån. När man skulle lämna offerter och vara med i förhandlingar. Nej 

men det är ju jättebra idag. Det fodras så himla mycket. Det är så många krav på 

allting. Det räcker inte att man är certifierad bara.” (Informant 5)  

Kravet på SAM tycks dock variera inom de olika branscherna och en av informanterna 

säger att inom den branschen som det företaget befinner sig, är det inte vanligt 

förekommande krav från kunderna på arbetsmiljöarbete, utan mer krav på ISO-

standarderna i kvalitet och miljö. Om det skulle vara ett krav på SAM skulle det kunnat 

varit ett ytterligare argument till att ha det. 

Sub-kategori: SAM är lönsamt för företaget och de anställda 

Samtliga informanter utrycker att SAM ger positiva effekter för såväl företaget som de 

anställda. SAM minimerar sjukskrivningar, förebygger olyckor och skador, personalen 

blir gladare, mår bra och trivseln ökar. Två av informanterna nämner även att det ger 

struktur i arbetet vilket är förmånligt för kvaliteten. SAM anses vara en förutsättning för 

att de anställda ska göra ett bra jobb och arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö 

anses hänga samman. Informanterna är överens om att kvaliteten i företagens 

produktion ökar om medarbetarna mår bra och två av informanterna anger att det är 

medarbetarna som utgör den produkt som företaget erbjuder. Så förklarar en av 

informanterna varför SAM är viktigt 

”Jag tycker det är viktigt, för att det viktigaste ett företag har, och det dyraste ska 

vi också säga, det är medarbetarna. Håller inte vi som medarbetare då har inte vi 

någon produkt att leverera. På nått sätt så blir det ju att genom att förebygga 

saker, genom att försöka hitta risker eller att försöka göra dem mindre, så får 

man ju en mycket större chans att alla håller. Det blir ju lönsamt rent ekonomiskt, 

både för medarbetarna och för företaget också.” (Informant 6) 

En av informanterna anger även att ha ett fungerande SAM är ett måste för att vinna 

kunders trovärdighet för företagets produkter, varav rådgivning angående SAM är en av 

dem. 
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Sub-kategori: SAM är en tidskrävande investering 

Det som informanterna benämner som negativt med SAM är att det kostar tid och 

pengar, speciellt i uppbyggnadsfasen. En av informanterna säger 

”Alltså det är ju en struktur. Så jag tror att det största är att man inte har tid, 

eller tycker sig ha tid, för det tar ju ett tag att bygga upp.” (Informant 6) 

Även de årliga externrevisionerna som är förbundna med OHSAS 18001 benämns som 

tidskrävande och kostsamma. Informanterna från ett av företagen säger att det är svårt 

att hinna med allt under årets gång, men de har en lista på aktiviteter som ska 

genomföras och när det är internrevision, det är då de får allt på plats.  

En annan informant talar om att det är det fortlöpande arbetet med SAM som tar tid, då 

SAM ska vara pågående hela tiden. Informanten påpekar att det kan vara svårt att hitta 

tiden som krävs och betonar därav vikten av att hålla SAM enkelt och inte ta på sig för 

mycket i början. Även betydelsen av att alla medarbetare är engagerade i SAM betonas i 

detta sammanhang av informanten 

”Ja och man får kämpa med det, för vi är inte mer än människor vi heller. Nä vi 

har ju också perioder där vi har jättemycket och göra där alla känner att ” åh 

inte det där också”. Då får man försöka stötta varandra. Förhoppningsvis har 

inte alla mycket samtidigt.” (Informant 6) 

Sub-kategori: SAM kan och måste anpassas till den egna verksamhetens behov 

Informanternas attityder till den praktiska omsättningen av SAM tolkas som att det kan 

och måste anpassas till de behov företaget upplever att de har för att SAM ska vara 

användbart och fungera. Informanterna beskrev olika typer av anpassningar. Den ena 

typen av anpassning handlar om att hålla SAM enkelt för att uppfylla kraven. Den andra 

typen av anpassning handlar om att hålla SAM enkelt för att det ska ge önskade 

effekter. 

Den första typen av anpassning utgår från att SAM anses vara något som är anpassat till 

större företag med många fysiska risker, vilket inte är fallet för det egna företaget. SAM 

anses alltså inte vara tänkt att det ska användas i den typ av verksamhet som man själv 

bedriver. Trots detta uppfyller man det som krävs. Även om SAM fört till en del 

förbättringar i arbetsmiljön, anses behovet av SAM inte vara stort då man dragit 
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slutsatsen att den egna arbetsmiljön inte innebär några större risker för de anställda, eller 

åtminstone inte så stora risker som man ser att andra branscher måste hantera.  

”Men sammanfattningsvis det är ju ett ganska litet företag med inte så många 

risker i det dagliga arbetet så att vi har tillämpat den här standarden på ett 

ganska pragmatiskt sätt då, utan att vi gör det som man ska göra, men vi gör 

lagom mycket tycker vi.” (Informant 3) 

 

Den andra typen av anpassning utgick från att SAM utformas så att det passar, är rimligt 

och användbart för företagets dagliga verksamhet. När man väl fått det att fungera är det 

ganska enkelt. 

”Men samtidigt har man väl satt ett arbetsmiljöarbete, att man är med på banan 

så tar det inte så mycket tid. Om man ändå ska göra som på en entreprenad, så 

följer det med i kvalitetsarbetet, man ser det som en och samma grej egentligen.” 

(Informant 2) 

En informant berättar om hur SAM anpassat till verksamhetens behov och användas så 

att de mål man satt upp kan uppfyllas. 

”ja, alltså vi är ju akademiskt utbildade i det här. Å förstår ju dels vitsen med att 

göra det själv, för det tror jag vi, vi har byggt systemet utifrån vad som funkar för 

oss, vad vi behöver och utifrån vad som är rimligt för oss att driva.” (Informant 

6) 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka och beskriva arbetsmiljöansvarigas attityder till SAM 

på småföretag som har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Studien kom fram 

till att attityderna till SAM var att det är en investering som ger många fördelar för 

företaget och anställda, men kräver anpassning efter företagets upplevda behov. 

Till att börja med konstateras att ett flertal attityder till SAM kunde identifieras, vilka 

varierade och omfattade såväl likheter som skillnader. Gemensamt för alla deltagare var 

attityden att SAM ger ett flertal positiva effekter och är lönsamt för såväl företaget som 
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för arbetstagarna. Det som främst nämndes var färre sjukskrivningar, färre skador och 

olyckor, ökad trivsel och att SAM ger struktur och ökad kvalitet i arbetet. Att 

småföretagare tänker att investeringar i arbetsmiljön, vilket SAM kan likställas med, 

leder till ekonomiska fördelar, överensstämmer med resultat från en studie av Vicker´s 

(35) som undersökt småföretagares förhållningssätt till hälso- och säkerhetsföreskrifter. 

Till skillnad från tidigare forskning, nämnde informanterna i denna studie inte vid 

något tillfälle under intervjuerna något om lagstiftningen om SAM. Lagens krav angavs 

exempelvis inte som motiv till att ha börjat arbeta med SAM, vilket enligt 

Birgersdotters et al. undersökning av SAM på småföretag var en vanligt förekommande 

angiven anledning (7) och även i en undersökning av Martinsson et al. (36), där lagens 

krav angavs vara ett av flera incitament för hälsofrämjande åtgärder. Informanterna i 

denna studie talade också om krav på SAM, men dessa krav var relaterat till kunder och 

inte till lagen. 

Den ovan nämnda studien av Vickers et al. (35) kom även fram till att två tredjedelar 

av alla tillfrågade småföretagare uppfattade lagens krav på hälso- och säkerhetskrav 

som för höga. Detta var dock inte fallet i den föreliggande studie. Naturligtvis styrs 

studies resultat av de frågor som ställdes under intervjuerna (se intervjuguide bilaga 3) 

och då ingen av frågorna uttryckligen frågade efter vad informanterna tyckte om 

lagkravet kan inga slutsatser dras angående den punkten. Dock tolkas lagens krav inte 

primärt vara ett hinder för att bedriva SAM för de informanter som ingick i studien. 

Studiens deltagare var överens om att SAM ger företaget en god image. Med hänsyn 

till att alla företag i urvalet valt att certifiera sig enligt OHSAS 18001, är detta kanske 

inte ett särskilt överraskande resultat. Trots den tid och de pengar certifieringen innebär, 

kan ett certifikat tolkas vara en ganska enkel lösning om man vill kunna visa upp och ha 

ett skriftligt bevis på att kraven uppfylls. 

Informanterna var eniga om att SAM var en investering som kostar både tid och 

pengar. Dessa faktorer behandlas i tidigare forskning som hinder för SAM (11,17). Det 

som informanterna i denna studie framförallt angav som tidkrävande var 

uppbyggnadsfasen och de kostnader för konsulter som tagits till hjälp och de 

externrevisioner som företagen årligen måste finansiera för att behålla OHSAS 18001-

certifikatet. Att SAM kostar tid och pengar är något som förmodligen inte går att 



 

19 

 

komma från och gäller även för företag med ett fungerande SAM, dock kan resultatet ur 

denna studie tolkas som att i det fall uppbyggnadsfasen väl är överbryggad tycks SAM 

inte längre vara lika belastande.  

Attityden till hur tidskrävande SAM är när det väl är etablerat varierade mellan de 

olika informanterna. En förklaring till detta skulle kunna vara den attityd som gick in 

den femte och sista sub-kategorin ”SAM kan och måste anpassas till den egna 

verksamhetens behov”. Den ena sidan av den här kategorin tolkas som en förståelse för 

hur SAM är tänkt att användas som ett hjälpmedel att hantera arbetsmiljön. En 

anpassning är nödvändig för att SAM ska fungera och är ett krav enligt AFS 2001:1 (3). 

Den andra sidan av anpassning tolkas som att man inte använder SAM för att verkligen 

göra några förbättringar i arbetsmiljön, utan främst kanske för att uppfylla kraven och 

därmed kunna visa anställda eller kunder att man har SAM. En av informanterna 

uttrycker denna anpassning explicit genom att förklara den egna arbetsmiljön som 

ofarlig och SAM som något som egentligen inte är tänkt för den egna verksamheten 

utan det är något man gör för att det ser bra ut, för att skapa en god image och för att bli 

mera konkurrenskraftig. 

Metoddiskussion 

Denna studie har ett flertal metodologiska styrkor och begränsningar som diskuteras i 

följande avsnitt. Enligt Graneheim et al. (33) ska all forskning vara tillförlitlig och 

författarna förespråkar att studier genomförda med kvalitativ innehållsanalys bäst 

diskuteras i termer av de kvalitativa kvalitetskriterier trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet. 

Trovärdighet 

Kvalitativ textanalys omfattar alltid ett visst mått av tolkning och den 

vetenskapsfilosofiska utgångspunkten som denna studie utgår från är att en text, som en 

representation av verkligheten, kan bli interpreterad på olika sätt (33). Tolkarens, i 

denna studie författarens, förförståelse bör därför nämnas, då den har en stor betydelse 

för studiens resultat och slutsats. Vid uppsatsens start kan författarens förståelse för 

småföretag bedömas som relativ begränsad. Även om författaren varit anställd i såväl 

små som stora företag, har författaren själv aldrig drivit ett företag och därav heller 

aldrig haft rollen som arbetsmiljöansvarig. Innan uppsatsarbetet påbörjades hade 
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författaren en bild av vad det innebär att driva ett litet företag vilken grundade på 

författarens erfarenheter som anställd. Genom litteraturgenomgången om småföretagare 

och dess arbetsmiljöarbete har författarens kunskap och förståelse ökat inom området.  

Författarens förståelse för de arbetsmiljöer som företagen var verksamma inom 

ökades genom att författaren granskade företagens hemsidor innan intervjuerna. Valet 

att genomföra intervjuerna på företagen grundade sig framförallt på att underlätta 

deltagarnas medverkan, men det var även positivt för intervjusituationen i sig, då miljön 

som informanterna kände sig bekväma i uppfattades av författaren som främjande för 

samtalen. 

Litteraturgenomgången som ligger till grund för uppsatsens bakgrund hade inte som 

uppgift att vara fullständig, utan skall ge läsaren en överblick över forskningsområdet. 

Trots detta har författaren försökt inkludera all litteratur som ansetts vara relevant. Till 

stor del omfattas litteraturen av artiklar som genomgått kvalitetsgranskning genom peer 

rewiev. Även andra länder än Sverige har lagstiftning gällande arbetsmiljöarbete, men 

då SAM är en specifik lag för Sverige har även litteratur beaktats som publicerats av 

Arbetsmiljöverket och Arbetslivsinstitutet som bedömts bidragit med viktig kunskap 

inom området. 

Val angående studiens design och metodval har begrundats genom litteratur om 

forskningsmetoder. Utöver detta har uppsatsen diskuterats vid 

grupphandledningsseminarierna med lärare och studenter inom projektkursen, vilket 

ökar studiens trovärdighet. 

Pålitlighet 

För att öka studiens pålitlighet har författaren försökt beskriva undersökningens alla 

steg och faser så detaljerat som möjligt, så att läsaren kan följa och bedöma hur 

författaren kommit fram till de resultat och slutsatser som gjorts. I uppsatsen metoddel 

ges exempel på analysens steg från meningsenheter, kondenserad text, kod till sub-

kategorier och i Bilaga 4 kan läsaren se alla koder som omfattar respektive sub-kategori. 

Enligt Graneheim et al. (33) är den mest kritiska delen av innehållsanalysen valet av 

meningsenheter. Bryman et al. (29) skriver att pålitligheten ökas om författaren låter 

forskarkollegor ta del av datamaterialet, vilket för denna studie skulle varit 

intervjutexterna, för att granska om författaren valt ut allt material som var relevant för 
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att besvara studiens syfte. Denna metod var dock inte avsedd att ingå i projektet, då 

magisterarbetet skulle genomföras självständigt. Andra delar av forskningsprocessen 

har dock, som nämnts i föregående avsnitt, diskuterats vid 

grupphandledningsseminarier. 

Överförbarhet 

Kvalitativa studier har ofta mycket färre deltagare än kvantitativa, då det inte handlar 

om att undersöka ett fenomen på bredden utan mer på djupet (29). Denna studie 

omfattade sex informanter från fyra företag. Företag och informanter från olika 

branscher har intervjuats, men samtidigt har de, som tidigare nämndes i uppsatsen under 

metodkapitlet, ett flertal likheter vilka fastställts genom valda inkluderingskriterier. 

Urvalet av företag och informanter kan bedömas som passande för att besvara 

studiens syfte. Dock måste beaktas att fungerande SAM operationaliserats genom 

OHSAS 18001 och genom intervjuerna blev tydligt att det som standarden kräver är till 

viss del mer specifikt och konkret uttryckt än vad AFS 2001:1 kräver. Av den 

anledningen kan förmodas att dessa företag en mer specifik grupp än företag som 

generellt uppfyller kraven på SAM. Det faktum att författaren själv inte gjort en 

bedömning av hur väl fungerande företagens SAM var, bör även uttryckligen påpekas. 

Även om alla företagen uppfyllde certifieringskraven enligt OHSAS 18001 och därmed 

SAM, gav ett flertal utsagor från informanterna indikatorer för att de hade en delvis 

begränsad kunskap om vad SAM egentligen innebär, bland annat angående målen med 

SAM och hur det kan användas som verktyg för att förbättra arbetsmiljön. 

Slutligen bör beaktas att informanterna hade olika roller i företagen. Tre av 

informanterna var ägare, en VD men inte delägare, en familjemedlem med uppgifter i 

arbetsmiljöarbetet och en chef med ansvar för den övergripande organisationen av 

SAM. Därav kan förväntas att attityderna som studien undersökt varierat på grund av 

den anledningen. Trots detta ansågs dessa informanter vara bäst lämpade personer inom 

de utvalda företagen, då de var väl insatta i det praktiska arbetsmiljöarbetet som 

bedrevs. 
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Slutsats 

Medan tidigare forskning om SAM på småföretag främst fokuserat vad det är som gör 

att det inte fungerar, var syftet med denna studie att undersöka och beskriva attityder 

hos arbetsmiljöansvariga på företag som har ett fungerande SAM. Slutsats av den 

genomförda studien är att de intervjuade personernas attityder till SAM präglas av att 

det ger positiva effekter framförallt för företaget och även för de anställda, men för att 

det ska fungera måste det anpassas till det egna företagets upplevda behov. Uppfattas 

behovet vara att förbättra arbetsmiljön anpassas SAM därefter, så att det blir en del av 

kvalitetsstyrningen. Uppfattas behovet framförallt vara att ge företaget en god image 

och öka konkurrenskraften, anpassas SAM så att kraven uppfylls, vad som görs tolkas 

dock inte vara så viktigt och heller inte nödvändigt, då den egna arbetsmiljön redan 

uppfattas som väldigt bra. 

För framtida forskning skulle det vara intressant att genomföra liknande studier på 

företag som har ett fungerande SAM, men som inte är certifierade enligt OHSAS 

18001, för att undersöka om man kommer fram till liknande slutsatser. För att dessa 

studier ska vara möjliga behövs det även mer forskning om hur fungerande SAM kan 

operationaliseras.  
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Bilaga 1 – E-mail till företagen 

 

Hej! 

Mitt namn är Linnea Swedman och jag läser Arbetshälsovetenskap på Högskolan i Gävle. Jag är 
nu inne på den sista terminen och skriver mitt magisterarbete (D-uppsats). Inriktningen på 
arbetet är systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) på småföretag. Jag är speciellt intresserad av 
företag som har ett fungerande arbetsmiljöarbete. 

Då jag läst på Er hemsida att ni har certifierat er enligt OHSAS 18001 kontaktar jag nu Er 
eftersom jag tror att ni skulle passa väldigt bra till den studie som jag ska genomföra. 

I dagsläget finns det ganska mycket forskning om varför arbetsmiljöarbetet inte fungerar på 
många företag, men det har forskats lite om de företag som faktiskt satsar på arbetsmiljöarbetet 
och lyckats integrera det i verksamheten. Det är väldigt intressant att belysa den grupp goda 
exempel som Ert företag ingår i och minska den kunskapslucka som föreligger. 

Mitt magisterarbete syftar därav till att undersöka och beskriva småföretagares attityder till 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) på företag som har ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. 

Att delta i studien är helt frivilligt och det går när som helst att avbryta deltagandet utan att ange 
någon anledning eller förklaring. Deltagandet innebär en intervju med mig som beräknas ta ca. 1 
timme. Vi bokar in en tid som passar och jag kommer gärna till Er på företaget. Intervjun 
kommer att spelas in och materialet kommer behandlas konfidentiellt. Delar av 
intervjumaterialet kommer ingå i den rapport som studien ska resultera i. All data kommer att 
avidentifieras, så att namn på företaget och intervjuade personer inte kommer att kunna urskiljas 
av utomstående. Den slutgiltiga rapporten kommer, så som alla examensarbeten från Högskolan 
i Gävle, att publiceras på www.diva-portal.org och jag skickar gärna en länk direkt till arbetet 
om ni vill ta del av den slutgiltiga rapporten i juni. 

Jag hör av mig till Er per telefon inom ett par dagar och stämmer av om Ni är intresserade av att 
delta och om Ni har frågor som berör studien eller genomförandet. Ni får även gärna höra av er 
till mig!  

Jag är väldigt tacksam om Ni vill medverka. 

Med vänliga hälsningar 

Linnea Swedman 

Mail: ****** 

Tel: 07******* 

 

Handledare: Sven Svensson 

Mail: ***** 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Samtyckesbrev 

 

Högskolan i Gävle 

Akademin för hälsa och arbetsliv 

Magisterarbete, 15 hp 

VT17 

 

 

Härmed ger jag mitt samtycke att delta i studien med syftet ”att undersöka och beskriva 

småföretagares attityder till ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete”. Jag är 

informerad om att jag när som helst kan avbryta deltagandet, att det insamlade 

materialet kommer avidentifieras och behandlas konfidentiellt och att materialet inte 

kommer användas i något annat än till det magisterarbete som angivits. 

 

 

Datum och Ort    Underskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

Intervjuguide Magisterarbete VT17 

 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka och beskriva småföretagares attityder till 

systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), vid småföretag som bedriver ett väl fungerande 

SAM. 

 

Min inledning 

- Intervjun är beräknad att ta ca. 45 min 
- Frågorna är ganska öppna, så jag har inte i förhand formulerat några svarsalternativ 
- Det finns inga rätt och fel svar på frågorna 
- Info och underskrift samtycke 

 

Bakgrundsfrågor 

(Beroende på hur mycket jag vet om företaget innan intervjun börjar, anpassas de 

inledande frågorna) 

1.1 När startade företaget? 

Vem startade företaget? / Har du varit med från första början? / Hur länge har du jobbat 

här? 

1.2 Har ni jobbar med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) sedan dess? 

Hur påbörjades det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

- Hur har du fått kunskap om SAM? 
- Var det någon speciell händelse som var orsaken till att arbetet påbörjades? 
- Fick ni hjälp från någon utomstående? 
- Vem har ansvaret för arbetsmiljöarbetet på företaget? 

 

Huvudfrågor 

2.1 Hur skulle du beskriva arbetsmiljöarbetet på ditt företag? 
 
Möjliga följdfrågor: 



 

 

- Hur arbetar ni med SAM på företaget? 
- Hur organiseras SAM? 
- Vilka rutiner finns det? 
- Hur följs resultat upp? 
- Hur ser uppgiftsfördelningen ut? 
- Vem har ansvar för det som ska bli gjort? 

 

2.2 Kan du ge exempel på vilka arbetsmiljörisker det finns på ert företag? 

Möjliga följdfrågor: 
- Vad krävs för att hantera dessa risker? 
- Vad krävs av dig som arbetsgivare? 
- Vad krävs av de anställda? 
- Vilka risker är mest påtagliga? 

 

2.3 Vilka hinder/svårigheter upplever du finns det med att arbeta med SAM?  

Möjliga följdfrågor: 

- Vilka svårigheter har ni i organisationen som gör att det är svårt? 

- Skulle du kunna ge exempel när ni haft svårigheter? 

- Hur gick ni då tillväga? 

- Hur övervinner ni dessa svårigheter? 

 

2.4 Vilka fördelar har SAM för din verksamhet tycker du? 

Vara aktsam för: 

- Trivsel 

- Lönsamhet 

- Produktivitet 

 

3.0 Finns det något mer att tillägga som är viktigt om SAM som jag inte har frågat om? 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 – Analystabell 

Kod Sub-Kategori Huvudtema 

Hård konkurrens om arbetskraften  

 

 

SAM skapar 

en god  

image 

 

 

 

 

 

 

Ett 

systematiskt 

arbetsmiljö-

arbete är en 

investering 

som ger många 

fördelar för 

företaget och 

anställda,  

Attraktiv arbetsgivare 

Behålla personalen  

Konkurrensfaktor 

Göra det så bra som det går 

Uppskattat av anställda 

Anställda känner sig sedda, roligare att 
jobba 

För montörernas skull, visa det 

Behålla personalen 

Får folk att stanna och förmån i 
rekrytering 

Kvalitets-stämpel utåt, rekrytering 

Rekrytering 

Trovärdighet mot kund  

SAM är en 

konkurrens-

faktor 

Kan ge fördel i offentliga upphandlingar 

Krävs av kunder för vissa uppdrag 

Del av det egna uppdraget 

Mindre sjukskrivning  

 

 

SAM är 
lönsamt för 

företaget 

Minimera sjukskrivning, öka trivsel 

Personalfokus, må bra, trivas, inte bli 
sjuka eller skadade 

Personalgruppen blir gladare, mår bättre, 
trivs 

Frisk personal som trivs, ökar kvalitet 

Få personalen att hålla, personalen är 



 

 

produkten och de 
anställda 

 

men kräver 

anpassning 

efter företagets 

upplevda 

behov. 

Kunna jobba bra 

Ordning och reda 

Ha koll på utrustning 

Innebär delaktighet, alla anställda 
påverkar arbetsmiljön 

Tungt i början, svårt att förstå  

SAM är en 

tidskrävande 

investering 

Tar tid att börja 

Kostar tid och pengar 

Tar tid 

Ska vara pågående hela tiden 

Krävs att alla är med 

Viss del framtaget för större industrier  

 

 

 

 

 

 

SAM kan och 
måste 

anpassas till 
den egna 

verksamhetens 
behov 

 

Fokus på fysiska risker 

Vissa branscher kräver SAM mer än den 
egna 

Inte farligt arbete 

Anpassat efter stora företag, ej kontor 

Inga hinder, men inte anpassat 

För mycket för litet företag 

Inte så formellt på litet företag 

Inte komplicerat 

Lite risker, pragmatisk tillämpning av 
standarden 

Arbetsmiljö enkelt 

Fungerande SAM tar inte tid, del av 
kvalitetsarbetet 

Miljö, Kvalitet, Arbetsmiljö går i 
varandra 

Styrda av kvalitet 



 

 

Kräver förståelse och göra så att det 
passar 

Bygga det själv 

Går bara att bli sämre 

Inte så svårt 

Rimlig nivå 

Alla är med, inte så stort 

 

 

 

 


