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Abstrakt  

Ruth, A. (2010) Arbetsmiljöarbete hos framgångsrika mikro, små och mellanstora företag – 

utifrån företagsledarnas beskrivning. D – uppsats i pedagogik. Gävle: Högskolan i Gävle, 

Akademin för Utbildning och Ekonomi Avdelningen för Religions- och 

Utbildningsvetenskap. 

Bakgrund  

Det finns ett samband mellan ekonomisk framgång och satsningar på arbetsmiljön. Tidigare 

studier av företags arbetsmiljöarbete visar hur de olika områdena på många sätt är av 

betydelse för ett så gott företagsklimat som möjligt. Den viktigaste förklaringen till ett 

framgångsrikt arbetsmiljöarbete är en aktiv, självständig och engagerad personal. Utifrån 

denna kunskap är det intressant att undersöka vad framgångsrika företag i olika storlekar 

arbetar med för insatser i arbetsmiljöarbete, samt belysa eventuella skillnader och likheter.    

Syfte 

Syftet är att beskriva vilka insatser gällande arbetsmiljön och miljön samt undersöka om det 

finns några skillnader och/eller likheter i arbetsmiljöarbetet beroende på företagets storlek hos 

framgångsrika mikro, små och mellanstora företag i Gävleborgs län. 

Urval  

Urvalet består av 71företag som är med i undersökningen för 2008 års framgångsrika företag 

(FRAMFÖR-projektet) i Gävleborgs län. 

Metod 

Metoden är en surveyundersökning. Undersökningen av mikro, små och mellanstora företag 

och deras arbetsmiljöarbete är gjord utifrån en redan befintlig datainsamling, tillhandahållen 

av Centrum för Belastningsskadeforskning vid högskolan i Gävle. Mätinstrumentet som 

använts i projektet är semistrukturerade intervjuer där personer i ledande position inom 

företaget intervjuats.  

Bortfall 

Det externa bortfallet är 3 procent (2 företag). Det interna bortfallet på frågan arbetsmiljö är 

20 procent (14 företag) och det interna bortfall på frågan miljö är 7 procent (5 företag). 

Resultat 

Mellanstora företag arbetar med ergonomi, möten och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i 

högre utsträckning än de andra företagen. Mikro företagen arbetar med gemenskap och 

utbildning i större utsträckning än de andra. De gemensamma komponenterna i 

arbetsmiljöarbetet är att företagen arbetar likvärdigt med att ha möten, friskvårdsinsatser och 

bonus.  

Gällande miljön arbetar mellanstora företag med sopsortering, certifiering och miljöutbildning 

i större utsträckning än de andra företagen, mikro företagen använder sig av miljövänliga 

produkter i större utsträckning än övriga. Få av företagen uppger att de har något samarbete 

med myndigheter.  

Analys/slutsats 

Det finns både likheter och skillnader i hur framgångsrika företag av olika företags storlek 

arbetar med arbetsmiljön.  

 

Nyckelord: Arbetsmiljöarbete, arbetsmiljö, framgångsfaktorer, framgångsrika företag, 

metoder/strategier, insatser, åtgärder 

 

Keywords: Work environment management, work environment, successful factors, 

successful companies, method/strategies, effort, measure 
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1. Inledning 
Enligt Tegsjö, Hedin och Eklund (2000) redovisar stora delar av den sysselsatta befolkningen 

att arbetsmiljön har förändrats under 1990-talet. Arbetsvillkor och arbetsmiljö förändras av 

olika orsaker. Förändringar i arbetslivet och arbetsmiljön sker genom att samhällets 

värderingar och den politiska styrningen ändras över tid och genom att kunskaper om bra och 

dåliga arbetsförhållanden ökar, liksom värderingar av god respektive dålig arbetsmiljö (Ibid.). 

 Sedan 1978 har Sverige en arbetsmiljölag (SFS 1977:1160). Lagens syfte är att förebygga 

ohälsa och olycksfall i arbetet och att uppnå en god arbetsmiljö (SFS 1997:1160 §1). 

Arbetsmiljölagen omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet; tekniska, fysiska, 

arbetsorganisatoriska, socialt och arbetets innehåll. I arbetsmiljölagen finns regler och 

skyldigheter för arbetsgivare och skyddsansvariga. Det finns även arbetsföreskrifter. 

Arbetsföreskriften AFS 2001:1 handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), ett arbete 

med att kvalitetssäkra arbetsmiljön. Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas […] 

arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att 

ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås 

(AFS 2001:1 §2). Arbetsföreskriften AFS 1998:1 handlar om belastningsergonomiska 

förhållanden i arbetsmiljöarbetet. Belastningsergonomi […] syftar till att arbetsplatser, 

arbeten och arbetsförhållanden skall ordnas och utformas så att risker för hälsofarliga eller 

onödigt tröttande fysiska belastningar förebyggs (AFS 1998:1). Arbetsgivaren ansvarar för 

arbetsmiljön, arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Enligt 

arbetsmiljölagen skall arbetstagarna ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 

arbetssituation samt i förändrings– och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet (SFS 

2005:396, kap 2, 1 §; Hörte & Christmansson, 2009). 

Framgångsfaktorerna i arbetsmiljöarbetet handlar bland annat om att skapa delaktighet hos de 

anställda, konstruktivt ledarskap, positivt arbetsklimat, kompetensutveckling och friskvård. 

(Angelöw, 2002). Pedagogik i arbetslivet är de pedagogiska processer vi möter som individer 

och den arbetsmiljö som råder. Enligt Pommer Nilsson (2003) handlar pedagogik i arbetslivet 

om pedagogiska processer i arbetsorganisationer, vilka kan ses som påverkans- och 

förändringsprocesser. Påverkansprocesser kan omfatta undervisning, utbildning, socialisation 

och fostran. Förändringsprocesser kan vara lärande och organisationsutveckling.   

Sedan flera år delas utmärkelsen framgångsrikt företagande ut i Gästriklands län i ett 

samarbetsprojekt mellan kommunerna, Svenskt Näringsliv, Ernst & Young, Mellansvenska 

Handelskammaren, Länsstyrelsen Gävleborg och Högskolan i Gävle. De 50 mest 

framgångsrika företagen tilldelas utmärkelsen FRAMFÖR. Till grund för utmärkelsen ligger 

intervjuer med företagens ledare om hur de driver sitt företag samt ekonomiska redovisningar 

och bokslut. I intervjuer och årsberättelser för företagen framkommer information om 

ekonomi och arbetsmiljöarbete. Alla utvalda framgångsrika företag arbetar med arbetsmiljön. 

Arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process som hela tiden ger möjlighet till 

förbättring (Pommer Nilsson, 2003). Arbetsmiljö handlar om förändringsarbete och 

förbättringsarbete och den här studiens uppgift är att beskriva arbetsmiljöarbetet hos 
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framgångsrika företag. Den här uppsatsen ingår i FRAMFÖR - projektet. Pedagogiken i 

denna uppsats avgränsas gälla processer i arbetsmiljöarbetet/arbetslivspedagogik.  

Studiens resultat kan vara intressant för andra företag som vill utveckla sitt arbetsmiljöarbete 

och genom det erhålla de framgångsfaktorer som krävs för ett lyckat arbetsmiljöarbete. 
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2. Bakgrund 
I bakgrunden görs en beskrivning av olika definitioner och en presentation av tidigare studier 

om arbetsmiljöarbete. Här redogörs framgångsfaktorerna i arbetsmiljöarbetet, faktorer som 

påverkar arbetsmiljön, företags storlek och dess betydelse för arbetsmiljöarbetet, metoder 

och strategier i arbetsmiljöarbetet och exempel på ett företags arbetsmiljöarbete. Som 

avslutning i bakgrunden presenteras en sammanfattning. I bakgrunden finns egna reflektioner 

om vad tidigare forskning påvisat, reflektionerna är skrivna i kursiverad stil. 

2.1. Definitioner 

Uppsatsen ingår i FRAMFÖR-projektet och handlar om arbetsmiljöarbete. Med arbetsmiljö 

menas i den här uppsatsen allt som rör ergonomi, hälsovård, personalvård, möten, 

systematiskt arbetsmiljöarbete, utbildning, lön/bonus och övrigt. Med psykosocial arbetsmiljö 

menas allt som rör personalvård det vill säga gemenskap, delaktighet, friskvård och 

utbildning. Med miljö menas i den här uppsatsen en växelverkan mellan natur (omgivningen) 

och system av organisationer (ofta människor) och rör områdena: miljövänliga produkter, 

sopsortering, miljövänligt resande, miljöcertifiering, miljöutbildning, spara energi, följa lagar 

och regler och att samarbeta med myndigheter.  

2.1.1. Definition av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete 

Enligt tidigare forskning kan arbetsmiljö definieras enligt nedan beskrivna definitioner: 

Arbetsmiljö kan definieras som förhållanden i och vid individers arbeten som påverkar deras 

uppfattning om sin miljö, livssituation och den fysiska och psykiska hälsan i stort. 

Arbetsmiljön handlar om människors hälsa och välbefinnande (Alpenberg & Karlsson, 1995). 

Arbetsmiljö är de faktorer i omgivningen som påverkar en människas arbetsprestationer och 

välfärd på kort och lång sikt (Gröjer & Liukkonen, 1990). Eklund, Hansson, Karlqvist, 

Lindbeck och Neumanns, (2006) definition av arbetsmiljö är ergonomi innefattande 

arbetsorganisation, ledarskap, och psykosociala faktorer, kognitiv ergonomi och fysisk 

ergonomi, det vill säga belastningsergonomi och fysikaliska arbetsmiljöfaktorer.  

Enligt tidigare forskning kan psykosocial arbetsmiljö definieras enligt nedan beskrivna 

definitioner: 

Den psykosociala arbetsmiljön kan definieras som arbetets uppläggning och ledning och vilka 

reaktioner det finns mellan medarbetare (Jeding, Hägg, Marklund, Nygren, Theorell & 

Vingård, 1999). Den psykosociala arbetsmiljön kan röra många olika aspekter och förknippas 

med begreppet det goda arbetet och innefattar en helhetssyn av bland annat arbetets upplägg 

gällande både fysiska och psykosociala aspekter med möjlighet att påverka sin egen 

arbetssituation samtidigt som de bör ha variation och utveckling i det dagliga arbetet 

(Wikman, 1999). 

Arbetsmiljöarbete har enligt tidigare studier definierats som en organisation som gör någon 

form av insatser där syftet är att förbättra arbetsmiljön i sin verksamhet (Eklund et al, 2006). 
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2.1.2. Definition av företags storlek 

Små företag definieras inom EU som ett företag med färre än 50 anställda (Bornberger-

Dankvardt, Ohlson, Andersson & Rosén, 2005). I Sverige är nästan alla företag små med 

mindre än 50 anställda (NUTEK, 1994 se i Alpenberg & Karlsson, 1996). Mikro företag är 

företag med färre än 10 anställda. Det typiska företaget inom EU har i genomsnitt 6 anställda 

(Bornberger-Dankvardt, Ohlson & Westerholm, (2003). Hanssons, Johansson och Leitner 

(2004) beskriver små företag med 20-50 anställda. Små och medelstora företag är vanligtvis 

definierad med mindre än 250 anställda. Dem representerar 95 procent av alla företag i EU.  

2.1.3. Definitionen av framgångsrika företag i FRAMFÖR-projektet 

Företagen i FRAMFÖR-projektet har bedömts framgångsrika utifrån företagens avkastning, 

nettoomsättning, aktiekapital och kassalikviditet samt att företagen ska ha haft en 

produktionsökning under en fyra års period.  

För att bli nominerad till framgångsriktföretagande ska företaget ha en försäljning över 4 

miljoner kronor, ha minst fyra anställda och att företaget ska ha funnits i över fem år samt att 

företaget ska ha haft en ökad omsättning och ökat antalet anställda. 900 företag i Gästrikland 

uppfyller kraven. De 100 företag som har bäst ekonomiska resultat får besök av 

ekonomistudenter från högskolan i Gävle som ställer frågor om affärsplan och 

personalpolitik. Efter sammanställning av intervjumaterialet och nyckeltal
1
 rankas de 50 bästa 

företagen. Företagen rankas efter en sammanvägning av mjuka och hårda värden. De hårda 

värdena gäller ekonomi och tillväxt. De mjuka värdena gäller personalfrågor och affärsidé. 

Det är en revisor som har bedömt samtliga företag i FRAMFÖR-projektet.  

För 2008 års FRAMFÖR fanns namnen på 94 nominerade framgångsrika företag, 71 av dessa 

tackade JA till att delta i FRAMFÖR-projektet och är med i intervjumaterialet. De 71 

företagen har fått poäng utifrån hur framgångsrika dessa är. Poängen är satta från 87 poäng till 

213 poäng. Högre poäng betyder mer framgångsrikt företag.   

2.2. Framgångsfaktorer i arbetsmiljöarbetet 

Enligt Kilbo och Severinsson (1995) finns ett samband mellan ekonomisk framgång och 

satsningar på arbetsmiljön.  

Framgångsfaktorerna i arbetsmiljöarbetet handlar om att ha ett aktivt systematiskt 

arbetsmiljöarbete, att skapa en lagom arbetsbelastning, att stärka inflytandet och delaktigheten 

hos de anställda, att ha ett konstruktivt ledarskap, att ha ett positivt arbetsklimat, att satsa på 

kompetensutveckling, att satsa på friskvård, att genomföra personalekonomiska analyser som 

t.ex. hälsobokslut, och att samarbeta med företagshälsovård och andra resurser (Angelöw, 

2002). 

Enligt Bornberger-Dankvardt et al (2003) har företag som skapat förutsättningar för god hälsa 

och utveckling skapat förutsättningar för framgång. En god kommunikation är en viktig 

framgångsfaktor för att utveckla en hälsosam arbetsplats (Angelöw, 2002). Enligt Jeding et al, 

                                                             
1 Nyckeltal t.ex. soliditet, lönsamhet på investerat kapital, försäljningsökning, omsättningshastighet på lager. 
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(1999) fodras i företagsledningen grundläggande kunskaper om hur förändringar genomförs 

för att omorganisationer skall bli lyckosamma sett ur lönsamhets- och hälsoperspektiv. 

Studier visar att den viktigaste förklaringen till ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete är en aktiv, 

självständig och engagerad personal vilket skapas av en organisation och ledning som 

kännetecknas av delegering, kundfokusering, dialog, direkt kontakt och ett positivt lärande 

klimat (Bornberger-Dankvardt, et al, 2005; Bornberger-Dankvardt et al, 2003). 

2.3. Arbetsmiljö 

I den goda arbetsmiljön trivs människor med sitt arbete och utvecklas under sitt arbetsliv.  

Enligt Jakobsson (2001) karakteriseras en god arbetsmiljö av en bra psykisk och fysisk 

arbetsmiljö. En god psykisk arbetsmiljö är när de anställda har kontroll över sin situation, har 

goda relationer med medarbetare och chefer, att arbetet är utmanade och utvecklande. Enligt 

Hörte och Christmansson (2009) är viktiga aspekter av en god arbetsmiljö att hinna med sina 

arbetsuppgifter, att ha en variation i de arbetsmoment man gör, kunna påverka sin arbetstakt, 

få stöd från kollegor och närmaste chef samt att inte vara utsatt för våld och hot.  

En dålig arbetsmiljö har negativa konsekvenser för både individer, företag och samhälle.  

Höga arbetsbelastningar och olämplig arbetsorganisation leder till ohälsa, produktionsbortfall 

och sjukskrivning (SOU, 2009). Inom många verksamheter kan de anställda uppleva större 

brister i den psykosociala arbetsmiljön än i den fysiska. Detta kan yttra sig i vantrivsel, hög 

sjukfrånvaro, hög personalomsättning och också bristande intresse för resultatet av det som 

uträttas. Det kan visa sig i form av kroppsliga symtom (Wikman, 1999).   

Det finns ett samband mellan förbättrad arbetsplatsutformning och förbättrad kvalitet genom 

minskat behov av upprepning av arbetet. Människans prestationsförmåga minskar påtagligt 

om arbetsmiljön brister. Störande buller, olämpliga arbetsställningar, vibrationer, relativt små 

avvikelser från optimal temperatur och icke optimal belysning kan orsaka en markant 

försämring av prestationsförmågan och därmed motsvarande produktivitets- och 

kvalitetsförlust. Psykologiska faktorer och förhållandet i arbetets organisation kan vara minst 

lika betydelsefulla (SOU, 2009).  

Enligt Gröjer och Liukkonen (1990) sid 21 redogör Rubenowitz kraven för en god arbetsmiljö 

utifrån fem punkter.  

1. Viss egen kontroll, att själv kunna styra arbetstakten och sättet att utföra det egna 

arbetet. 

2. Positiv arbetsledningsklimat, en arbetsledare som ger klarar riktlinjer för arbetet och 

ger medarbetarna de resurser som krävs för att självständigt utföra uppgifterna. 

3. Stimulans från själva arbetet, arbetet ska vara stimulerande och utvecklande. 

4. Bra arbetsgemenskap, samhörighet, kontakt, och gemenskap med människor man 

uppskattar och som man uppskattas av. 

5. Arbetsbelastning som är ”lagom”, en lagom arbetsbelastning som innebär hanterbara 

utmaningar, finna en jämvikt mellan krav och den enskildas kapacitet.  
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2.3.1. Fysisk arbetsmiljö 

Människors hälsa och deras arbetstillfredsställelse påverkas av buller, tunga lyft, 

luftföroreningar etc. (Alpenberg & Karlsson, 1996). En god fysisk arbetsmiljö är en miljö som 

inte ger belastningsskador, påverkan av kemiska ämnen, buller eller vibrationer (Jakobsson, 

2001). Ett exempel av förbättringar i arbetsmiljön för svetsare var inköp av avancerat 

svetsvisir som ledde till ökad produktivitet med 10 procent. Återbetalningstiden för det 

avancerade svetsvisiret var mindre än två veckor (SOU, 2009). 

2.3.2. Psykosocial arbetsmiljö 

Enligt Wikman (1999) är den psykosociala miljön viktig, inte minst för att det handlar om hur 

företaget tar tillvara de anställdas kunnande, ambitioner och kreativitet. En verksamhet med 

god psykosocial miljö kan därför ha större förutsättningar att bli framgångsrik än andra. 

Förekomsten av ackord, bonus och liknande kan skapa extra belastning i arbetsmiljön och kan 

leda till att personalen arbetar extra hårt, extra mycket eller att man slarvar med raster och 

pauser och tar olika former av risker (ibid.) Enligt SOU (2009) bidrar regelmässigt inlagda 

vilopauser till att förbättra prestationsnivån.  

Jeding et al (1999) menar att människor som arbetar i en dålig psykosocial arbetsmiljö tycks 

försämra sina hälsobeteenden på flera sätt med minskad motion, försämrade matvanor, ökad 

alkoholkonsumtion och ökat sexuellt risktagande. En dålig arbetsmiljö minskar motivationen 

för de anställda att sköta sin hälsa (ibid.). En dålig psykosocial arbetsmiljö leder till dålig 

hälsa, vilket i sin tur leder till lägre produktivitet (Ingenjörsakademin IVA, 2000). Utöver 

sjukfrånvaron finns andra effekter av en dålig psykosocial arbetsmiljö som t.ex. dålig 

uppläggning av arbetet (ibid.)  

Både arbetets innehåll, arbetets organisering och de sociala relationerna på arbetet är viktiga 

för den psykosociala arbetsmiljön. (SOU, 2009).  

2.4. Faktorer som påverkar arbetsmiljön 

Under faktorer som påverkar arbetsmiljön beskrivs olika områden som kan påverka 

arbetsmiljön; ergonomi, sjukfrånvaro, organisationsklimat, delaktighet, ledarskap, utbildning 

och interventioner/hälsosatsningar. 

Enligt SOU (2009) ger belastningsergonomiskt och hälsoinriktat arbetsmiljöarbete positiva 

resultat. De mest effektfulla insatserna ses när flera åtgärder gjorts. Förbättringar av 

arbetsmiljön är enligt SOU (2009) i många fall ett fungerande tillvägagångssätt för att öka 

verksamhetens effektivitet genom högre kvalitet och produktivitet. De företag och 

organisationer som genomfört kunskapsbaserade arbetsmiljöförbättringar har därför skaffar 

sig konkurrensfördelar.  

Gröjer och Liukkonen (1990) menar att det är viktigt att insatserna av förbättringar av 

arbetsmiljön satsas rätt annars har den ingen effekt. Effekterna av fysisk och psykosocial 

arbetsmiljö, motivation, ledarskap, och administration visas genom frånvarostatistik. En bra 

arbetsgemenskap motiverar till ökad närvaro och även till snabbare återkomst till arbete efter 

lång sjukfrånvaro. 
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Enligt Johansson (1995) är krav på stor prestation, stress, oro, vantrivsel, enformiga uppgifter, 

dålig belysning och bristfällig upplärning faktorer som bidrar till belastningsskador. Det 

räcker inte alltid med ergonomiskt perfekt utformade arbetsplatser. Psykiska påfrestningar 

bidrar till att öka riskerna för belastningsskador. Johansson (1995) menar att eftersom 

belastningsskador har samband med arbetsorganisationens utformning måste både 

arbetsmiljön, tekniken och ändamålsenlig organisation integreras när nya tekniska system 

planeras och utvecklas, för att företaget ska komma tillrätta med belastningsskadorna (ibid.). 

2.4.1. Ergonomiska insatser  

Belastningsergonomiskt arbetsmiljöarbete ger positiva resultat och de mest effektfulla 

insatserna har skett när företaget har förändrat arbetsmiljön genom individuella insatser som 

fysisk aktivitet på arbetstid, genom tekniska insatser som bättre hjälpmedel, och genom 

organisatoriska insatser som ändrade arbetsuppgifter eller genom ökade delaktighet (SOU, 

2009). En bra ergonomi leder till god ekonomi för företagen (Oxenburgh, Marlow & 

Oxenburgh, 2004). Produktiviteten stiger med bättre arbetsförhållanden, genom satsning på 

ordning och renlighet minskar arbetsolyckorna, och annan frånvaro från arbetet minskar. Den 

största nyttan för produktiviteten uppnås genom att förbättra arbetsobjektets ergonomi 

(Arbetsministeriet, 1994). Enligt Johansson (1995) har belastningsskador samband med 

arbetsorganisationens utformning. För att förebygga arbetsrelaterade belastningsskador visade 

Parmsund (2006) på betydelsen av delaktighet, gemensamt lärande och systematiskt 

arbetsmiljöarbete i kombination med ett väl definierat ledaransvar och handlingsutrymme. 

2.4.2. Sjukfrånvaro och nyanställningar  

Tompa, Dolinschi och De Oliveira (2006) visar i sin studie att det finns företagsekonomiska 

argument som pekar på att bedrivande av arbetsmiljöarbete ökar produktiviteten samt att 

sjuklönekostnader och rehabiliteringskostnader minskar. 

Det som kännetecknar företag med låg sjukfrånvaro är kontinuitet och fungerande system för 

uppföljning när det gäller ledarskap, kompetensförsörjning, delaktighet, kommunikation och 

sätt att arbeta med hälsa och sjukfrånvaro, så kallade friskfaktorer. Det är inte de enskilda 

faktorerna var och en för sig utan att de är beroende av varandra och ska ses i ett 

sammanhang. Det innebär att arbete med dessa faktorer sker bättre integrerat i en fortgående 

process (Ahlberg, Berman, Ekenvall, Parmsund, Stoetzer, Waldenström, Svartengren och HoF 

study group, 2008).  

2.4.3. Organisationsklimat/personalpolitik  

Enligt Angelöw (2002) är ett positivt arbetsklimat en grundläggande framgångsfaktor för att 

skapa friskare arbetsplatser. Neal, West och Patterson (2005) visar på att organisationens 

klimat och personalpolitik är kopplat till förändringar i produktivitet över tid. Det verkar som 

om det är både utbildning och andra personalpolitiska faktorer som är avgörande varför vissa 

firmor går bättre än andra. Företagets anseende påverkar trivseln. Westlund och Löthgren 

(2001) visar att nöjda medarbetare genererar nöjda kunder. Det finns ett direkt samband 

mellan arbetstillfredsställelse och produktivitet, där arbetstillfredsställelse driver 

produktiviteten.  
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Enligt Ahlberg et al (2008) har företag med låg sjukfrånvaro ett mer öppet klimat som ger 

möjlighet att uttrycka åsikter även om dessa åsikter avviker från ledningens. Detta gjorde att 

problem och missförhållanden kom fram och kunde lösas relativt snabbt. Företagen gav mer 

tid till ökad delaktighet i form av kommunikation. (ibid.)  

En organisations goda hälsa kan beskrivas med en öppen kommunikation, 

personalmedverkan, fortbildning, mångfald, moral, belöningar, ekonomisk trygghet, 

människovänlig teknik, hälsofrämjande arbetsmiljö, meningsfullt arbete, balans mellan arbete 

och privatliv, samhällsansvar och miljöskydd (Liukkonen, 2002). Ett ogynnsamt 

organisationsklimat försämrar alltid företagets ekonomi genom ökad sjukfrånvaro eller 

påverkan på arbetsproduktivitet och arbetskvalitet (ibid.) 

2.4.4. Delaktighet  

För att förändringsarbetet skall lyckas krävs att de anställda ges möjlighet till delaktighet 

(Sandberg & Fogelberg Eriksson, 2000). Enligt Ahlberg et al (2008) har företag med låg 

sjukfrånvaro oftare strategier för att göra anställda mer delaktiga i form av arbetsgrupper som 

diskuterar verksamhetsutveckling, förbättring i arbetsmiljö eller värderingar som är viktiga för 

företaget. De friska företagen arbetar mer med breddning av arbetsuppgifterna i syfte att öka 

flexibiliteten.  

Anställda med flextid har ofta något högre trivsel på arbetet, känner sig mindre stressade, har 

mindre sjukfrånvaro och presterar bättre. Att uppleva sig ha inflytande på arbetsplatsen är 

viktigt för trivsel och hälsa (Jeding et al, 1999). Enligt Jackson (1983) se i (Jeding et al, 1999) 

medförde införandet av två personalmöten per månad att de anställda ökade sina möjligheter 

till deltagande och deras upplevelse av kontroll ökade vilket ledde till minskad stress och 

ökade trivseln på arbetet. 

Enligt Karasek och Theorell (1990) sjunker produktiviteten för dem som har låg kontroll över 

sitt arbete. Produktiviteten är högst hos anställda med höga arbetskrav i kombination med hög 

kontroll över arbetet. De människor som arbetar i aktiva jobb har aktivare 

fritidssysselsättningar, har fler hobbys och deltar mer i politiskt arbete än de i passiva jobb 

(ibid.). Ett bra arbete påverkar hela livet. Om de anställda är insatta i organisationens 

övergripande syften och mål har betydelse hur väl de arbetar (Jeding et al, 1999).  

2.4.5. Ledarskap 

Ett gott ledarskap och en god psykosocial arbetsmiljö är förknippat med en högre 

produktivitet (Tarter & Hoy, 2004). Enligt Ahlberg et al (2008) har företag med låg 

sjukfrånvaro en generell ledarskapsfilosofi och utvecklande program för ledarskapsutbildning 

bland annat i personlig utveckling och arbetsmiljöarbete (ibid.). Det är viktigt att ledarstilen 

inom organisationen tillåter och stödjer en deltagande inriktning och framför allt att 

förändringsarbetet har ledningens stöd. Ledaren har en viktig roll att uppmuntra, motivera och 

ge de anställda stöd. Det sociala stödet från ledare har en större betydelse för anställdas trivsel 

och hälsa än vad stödet från arbetskamrater har (Jeding et al, 1999). Förändringar till det 

bättre gällande ledarskap och det sociala klimatet ledde till att medarbetares hälsa 

förbättrades. De personer som utsattes för sämre ledarskap och organisationsklimat 

rapporterade sämre hälsa (SOU (2009). Sandberg och Fogelberg Eriksson (2000) menar att 
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ledare kan medföra en försämrad effektivitet på grund av t.ex. lågt engagemang, 

sjukskrivningar och hög personalomsättning. Det räcker inte med en bra ledare för att en 

grupp skall vara effektiv utan andra faktorer som t.ex. arbetsmiljön och interaktionen inom 

gruppen inverkar också i hög utsträckning. 

Anställda som upplever att de gör en stor ansträngning på arbetet men får för lite belöning 

trivs sämre med arbetet och är mer sjuka (Jeding et al, 1999). Enligt Sims och Lorenzi (1992) 

är anställda mer effektiva om de uppmuntras i arbetet. För att nå långtidsfriskhet hos 

personalen ses ledarskapet som en av de viktigaste faktorerna (Hörte & Christmansson, 2009). 

Friska medarbetare ses som viktigt för att uppnå goda produktionsresultat och därmed 

konkurrensfördelar (ibid.). 

2.4.6. Utbildning  

Barrett och O´Connell (2001) och d Árcimoles (1997) visar att det finns ett samband mellan 

utbildning och produktivitet. Det är lönsamt för företagen att investera i utbildning oavsett om 

den är specifik eller generell.  

Företagets utbildningsinvestering visar sig ha ett samband med företagets aktieutveckling ett 

år senare. Teknikutbildning och basutbildning överträffar annan typ av utbildning vilket visar 

att investering i humant kapital är speciellt viktigt för företag som arbetar tekniskt eller för de 

företag som vill utveckla sina kunskaper i arbetsstyrkan (Bassi, Harrison, Ludwig & 

McMurrer, 2004) 

Hansson, Johansson och Leitner (2004) visar att kunskap är en viktig faktor för företagets 

produktivitet. Det verkar som om det är både utbildning och andra personalpolitiska faktorer 

som är avgörande varför vissa firmor går bättre än andra.  

2.4.7. Interventioner/hälsosatsningar och dess effekter  

Interventioner som utförts på företag hade förbättrat kundernas bild av företaget det vill säga 

att hälsoinsatserna haft effekt på företagets varumärke (SOU, 2009). Silverstein och Clark 

(2004) visar att interventioner som innehåller flera komponenter har större möjlighet att 

lyckas än sådana som innehåller enstaka insatser. Enligt Angelöw (2002) är 

friskvårdssatsningar en framgångsrik strategi för att skapa friskare arbetsplatser. Andersson, 

Johrén och Malmgren (2004) visar på positiva konsekvenser vid friskvårdsinvesteringar 

genom ökad effektivitet, bättre insikt, mindre frånvaro, högre motivation, minskad utslagning 

och bättre fysisk. Flera studier visar på ekonomiska effekter av hälsosatsningar för 

sjukfrånvaro, sjukvårdskostnader och sjukförsäkringskostnader (Golaszewski, 2001; Aldana, 

2001; Pelletier, 1999; Riedel et al, 2001; Renaud, Kishchuk, Junean, Nigam, Téreault & 

Leblanc, 1999).  

Andersson et al (2004) menar att det finns friskvårdssatsningar som inte är lönsamma för 

företagen. Det finns vissa arbetsmiljöinsatser som är lönsamma och vissa som inte är 

lönsamma men kanske ändå leder till framgång i företaget menar SOU (2009). Enligt SOU 

(2009) finns det idag ingen forskning som ger en tydlig bild av vilka arbetsmiljöinsatser som 

är lönsamma. Enligt Eklund et al (2006) finns svårigheter att mäta effekterna av 



15 
 

arbetsmiljöarbetet. Här behövs mer forskning då svårigheter finns att påvisa vilka insatser 

som är lönsamma eller inte. 

2.5. Företagets storlek och dess betydelse för arbetsmiljöarbetet 

Under företagets storlek och dess betydelse för arbetsmiljöarbetet beskrivs skillnader i 

arbetsmiljöarbetet beroende på företagets storlek. 

Trots hög arbetsbelastning och högt tempo i småföretagen upplevs i allmänhet psykosociala 

arbetsförhållanden och arbetsklimat bättre i mindre företag än i större organisationer. Det 

menas enligt Bornberger-Dankvardt et al (2005) bero på den mindre arbetsplatsens helhetssyn 

på produktionen och den informella organisationen, ledarskap och samhörighetskänsla. De 

anställda har större inflytande på arbetssituationen, är mer medvetna om produktionsmålen 

och har direkta kontakter med kunderna. I det mindre företaget hanterar man problem allt 

efterhand som de blir tydliga, det vill säga när problemet upptäcks (ibid.). Små företag har 

lägre frånvaro än stora företag (Nise, Ekenvall, Alberyd & Svartengren, 2007).  Enligt Nise et 

al (2007) är det lättare att bli sedd som person i det mindre företaget, och att känslan att 

behövas på arbetsplatsen kan vara större. Även sammanhållningen kan vara bättre i det 

mindre företaget (ibid.). 

Företag med minst fem anställda ska enligt lag ha skyddsombud. I verkligheten är det färre än 

25 procent av företagen som har skyddsombud.  En tredjedel av de svenska arbetsplatserna 

har infört systematiskt arbetsmiljöarbete. De är främst de minsta arbetsplatserna med en till 

fyra anställda som inte har påbörjat arbetsmiljöarbetet (Bornberger-Dankvardt et al, 2003). I 

småföretagen kan säkerheten och arbetsmiljön nedprioriteras i pressade lägen. Ofta saknar 

småföretag skyddsombud, och rutiner för SAM. Företagarens eget intresse för arbetsmiljön 

påverkar i hög grad arbetsmiljöarbetet i de minsta företagen, och de har svårt att sätta sig in i 

arbetslagsstiftningen och föreskrifter (ibid.). Oliv och Hellsing (1998) se i (Bornberger-

Dankvardt et al, 2005) menar att den låga medvetenheten om arbetsmiljöfrågor i småföretag 

gör att förändringar tar längre tid att implementeras än i större företag (ibid.). 

Speciella branscher i många småföretag (frisörer, bilplåtslagare, tandtekniker, 

restauranganställda, lokalvårdare, byggnadsarbetare, verkstadspersonal m.fl.) kännetecknas av 

påfrestande arbetsställningar och minimal variation vilket leder till besvär och skador å ena 

sidan (Bornberger-Dankvardt et al, 2005). Å andra sidan noteras att i småföretag där det är få 

anställda måste var och en vara flexibel och kunna hjälpa till där det behövs vilket leder till 

många arbetsmoment och att arbetet på så sätt är variationsrikt. Enligt Bornberger-Dankvardt 

et al (2005) kan detta ses som en fördel när man diskuterar småföretagens arbetsmiljö. Således 

behövs mer forskning kring detta då det är motsägelsefullt att småföretagen å ena sidan 

kännetecknas av påfrestande arbetsställningar och minimal variation vilket leder till besvär 

och å andra sidan att de anställda i småföretagen måste vara flexibla för att hjälpa till där 

det behövs och arbetet blir därmed variationsrik och detta kan ses som en fördel i 

småföretagens arbetsmiljö. 

Småföretagen är sällan själva medvetna om problem, och man saknar i hög utsträckning 

kunskaper om metoder och verktyg för att på egen hand skapa en bättre arbetsmiljö. 
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Sammantaget finns i småföretaget ett svagt skyddsnät för att komma tillrätta med hälsofrågor 

på arbetsplatsen. Kontakten med myndigheter är det svåraste för många småföretagare på 

grund av att specialistfunktionen i företaget saknas vilket gör det svårt att hålla sig underrättad 

om gällande regelverk (Bornberger-Dankvardt et al, 2003). Den psykosociala arbetsmiljön 

förefaller vara mer fördelaktig i de minsta företagen. Enligt Bornberger-Dankvardt et al 

(2005) sker det naturliga arbetsmiljöarbetet i småföretagen ”ansikte mot ansikte” med aktörer 

av olika slag. 

I de större småföretagen med över 20 anställda tenderar företagskulturen att i olika grad likna 

en storföretagsstruktur medan de minsta företagen oftast har en familjär framtoning 

(Bornberger-Dankvardt et al, 2003). Att ha en hög standard på arbetsutrustning, 

arbetsmetodik och arbetstrivsel är viktiga för småföretag. Riskfaktorer i arbetsmiljön såsom 

högt buller, ohälsosam kemikaliehantering och obekväma arbetsställningar reduceras i 

möjligaste mån (ibid.). 

Lärandet i småföretag sker vanligen i arbetet, i möten med andra och genom muntlig dialog. 

För att nödvändiga kunskaper om arbetsmiljöregler och åtgärder ska kunna leda till handling 

måste någon kunna förmedla den kunskapen till företagen, genom direkt kommunikation av 

någon från deras egen verklighet (Bornberger-Dankvardt et al, 2003). Stora firmor utbildar 

oftare än små och mellanstora företag (Hansson et al, 2004). Bornberger-Dankvardt et al 

(2005) menar att förutsättningar för lärande om arbetsmiljöfrågor är mycket begränsade om 

inte företagaren själv har ett arbetsmiljöintresse.  

Arbetsmiljön har förbättrats i flera avseenden i större företag, i många småföretagsbranscher 

är arbetsmiljöproblem dock påtagliga. En orsak är en låg medvetenhet hos småföretagare om 

arbetsmiljöfrågor (Bornberger-Dankvardt et al, 2003). Kunskap om kopplingen mellan 

arbetsmiljöarbete och dess effekter har stor betydelse för vilken prioritet organisationer ger 

arbetsmiljöarbetet (Eklund et al, 2006). 

2.6. Metoder/strategier för arbetsmiljöarbetet 

Under metoder/strategier för arbetsmiljöarbetet beskrivs olika metoder och strategier i 

arbetsmiljöarbetet; strategiåtgärder enligt Angelöw (2002), vidare beskrivs det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (SAM), belastningsergonomi och miljöarbete.  

2.6.1. Strategiåtgärder  

Enligt Hörte och Christmansson (2009) är strategi en rad övergripande planer som syftar till 

att uppnå ett visst mål eller riktlinjer för att hantera en viss situation. Förändringsstrategier 

utvecklas för att möta eller anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar. 

Förändringsstrategier kan ses som verktyg för att förverkliga affärsstrategin (ibid.). 

Förbättringar av arbetsmiljön är i många fall en fungerande strategi för att öka verksamhetens 

effektivitet genom högre kvalitet och produktivitet, de företag och organisationer som 

genomför kunskapsbaserade arbetsmiljöförbättringar skaffar sig konkurrensfördelar enligt 

SOU (2009). Hörte och Christmansson (2009) beskriver orsaker till varför inte alla företag 

bedriver arbetsmiljöarbetet i utvecklings– och förändringsarbetet och det är för att många 
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organisationer inte uppfattar arbetsmiljöarbetet som en strategisk viktig fråga och får därför 

inte utrymme i utvecklingsprocessen. 

2.6.2. Strategimodell enligt Angelöw 

Strategimodellen av Angelöw (2002) är med i uppsatsens bakgrund då områdena liknar det 

som framkommit i undersökningen över hur de framgångsrika företagen arbetar med olika 

områden i arbetsmiljön.  

Modifierad presentation av strategiåtgärder i arbetsmiljöarbetet enligt Angelöw (2002): 

 Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete genom bland annat, utbildning i 

arbetsmiljökunskap, och dialog och aktiv medverkan och genom att 

arbetsmiljöarbetet blir en integrerad del i den dagliga verksamheten 

 Att skapa en lagom arbetsbelastning genom bland annat en ökad 

grundläggande bemanning, arbetsrotation för minskning av fysisk belastning, 

övertidsbegränsning, med möjlighet till återhämtning och balans mellan arbete 

och fritid  

 Ökat inflytande och delaktighet genom bland annat demokratiska 

beslutsprocesser, personalinflytande över hela verksamheten, målstyrning, 

inflytande över den egna arbetstiden 

 Ett konstruktivt ledarskap genom bland annat delaktigt ledarskap, ett 

stödjande och uppmuntrande ledarskap, beröm och uppskattning som en 

medveten strategi, chefen som en god förebild,  

 Ett positivt arbetsklimat genom bland annat att skapa arbetsglädje, ett väl 

fungerande samarbete, en satsning på att utveckla arbetsgrupper 

 Att satsa på kompetensutveckling genom bland annat olika former av 

utbildningsinsatser, människokunskap för chefer, en mer utvecklingsinriktad 

syn på lärande, ökad kunskap om grupprocesser, att lyfta fram den tysta 

kunskapen 

 Friskvård genom bland annat införandet av friskvård på arbetstid, olika 

former av friskvårdsinsatser,  

 Personalekonomiska bokslut och hälsobokslut
2
 genom bland annat att 

stimulera ett personalekonomiskt synsätt där personalen ses som en tillgång, 

vilken det lönar sig att vårda, införa hälsobokslut så att personalsituationen på 

en arbetsplats kan analyseras på samma sätt som ett vanligt bokslut, inse att det 

är lönsamt att skapa friskare arbetsplatser, förstå att tidigare och förebyggande 

insatser är betydligt lönsammare än sena rehabiliteringsinsatser 

 Samarbete med företagshälsovård och andra resurser (a.a.). 

                                                             
2
 Hälsobokslut är en modell för att göra arbetslivet friskare. From 2003 år det obligatoriskt för företag, 

myndigheter och landsting med fler än 10 anställda att redovisa sjukfrånvaro i bokslut och rapporter (Rose & 

Orrenius, 2006). 
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2.6.5. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Systematiskt arbetsmiljöarbete är med i uppsatsens bakgrund för att beskriva företags 

skyldigheter.  

Företag är sedan 1993 skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Företag ska 

systematiskt planera, genomföra och följa upp arbetsmiljöarbetet (AFS 1992:6). Enligt Gelin 

och Holm (2002) är arbetsplatsträffar en viktig del av systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i den löpande verksamheten (Hörte & Christmansson, 2009). 

I arbetsmiljölagen tydliggörs att miljön ska anpassas till människors olika förutsättningar, 

såväl fysiskt som psykiskt (SFS 2005:396, kap 2 1§). När förändringar planeras i en 

verksamhet skall arbetsgivaren enligt föreskriften SAM bedöma om planerade ändringar 

kommer att medföra risker för ohälsa och olycksfall (AFS 2001:1 8 §) se i (Hörte & 

Christmansson, 2009). Systematiskt arbetsmiljöarbete genererar kvalitetssäkring i företag. 

Bornberger-Dankvardt et als (2003) beskrivning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

(SAM): 

1. Mål för arbetsmiljöarbetet 

2. Kartläggning av risker/brister i arbetsmiljön 

3. Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet 

4. Andra åtgärder för att förbättra arbetsmiljön samt 

5. Dokumentation av arbetsmiljöarbetet  

Enligt Gelin och Holm (2002) kan företag använda sig av en checklista när de arbetar med det 

systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), för att underlätta arbetet. Genom att följa fyra steg; 

1). undersökning 2). handlingsplan 3). genomförande 4). uppföljning). 

2.6.6. Belastningsergonomi 

Belastningsergonomi är med i uppsatsens bakgrund för att beskriva regler för hur företag bör 

arbeta för att förebygga belastningsskador.  

Föreskriften 1998:1 innehåller allmänna bestämmelser om belastningsergonomi som 

arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden som kan inverka på 

hälsan i rörelseorganen. Förhållanden kan vara utformning av arbetslokaler, arbetsplatser, 

arbetsobjekt, verktyg, omgivningsmiljö, arbetsorganisatoriska aspekter samt psykiska och 

sociala förhållanden i arbetet (AFS 1998:1.). Inom belastningsergonomis föreskrift finns en 

bedömningsmodell för identifiering av ogynnsamma arbetsställningar av sittande, stående och 

gående. Modellen är uppbygg enligt ett tre zons system (rött, gult, grönt) så att man på ett 

enkelt sätt kan bedöma eller få en indikation på om arbetsförhållanden är klart riskabla eller 

där risken är obetydlig. Modellen bedömer bara några få aspekter av en belastningstyp i taget 

och det kan därför inte användas som exakta gränsvärden för belastningar. Modellen ger en 

bra vägledning i ett förändringsarbete.  
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Enligt AFS 1998:1 är en av de vanligaste orsakerna till att människor är borta från arbetet 

besvär eller skador i muskler, senor och leder.  Besvär till följd av stora, långvariga eller 

ensidiga belastningar utgör ett av de största arbetsmiljöproblemen. 

2.6.7. Miljöarbete  

Miljöarbete är med i uppsatsens bakgrund för att beskriva hur företag strategiskt kan arbeta 

med miljön, samt effekterna av detta. 

Enligt Termén (1995) bör ett företag som ska vara framgångsrikt på lång sikt inrikta sin 

verksamhet mot en bärkraftig produktion oavsett om den består av varor eller tjänster. För att 

klara detta krävs delaktighet och engagemang från alla medarbetare och ett 

miljöstyrningssystem. 

De effekter företagen upplevt av att satsa på kvalitetssäkring både i produktionen och i miljön 

är att företagen fått en betydligt bättre överblick av företagets olika delar och att de har kunnat 

sätta in åtgärder på ett bättre sätt än tidigare. Företagens image och konkurrenskraft 

påverkades i positiv riktning. Dessutom lönar det sig på sikt genom att satsningen blir en bra 

investering i god miljö och hälsa (Bornberger-Dankvardt et al, 2003). Hög motivation är 

viktigt för ett framgångsrikt miljöarbete (ibid.). Jakobsson (2001) menar att man bör se 

verksamhetens helhet utifrån ett processperspektiv och att man även bör betrakta kvalitet, 

miljö och arbetsmiljö som delar i verksamheten. 

Företag kan certifiera sig genom ISO 9000 serien eller ISO 14000 serien. ISO 9000 är ett 

ledningssystem för kvalitet.  ISO 14001 är en internationell erkänd standard för 

miljöledningssystem. Den kräver att policyn ska innehålla åtaganden om ständig förbättring. 

Enligt ISO 14000 är det företaget självt som bestämmer över vilken ambitionsnivå man ska 

lägga in i policyn och vilka mål man har för miljöarbetet (Termén, 1995).  

2.7. Exempel på företags arbetsmiljöarbete 

Ett exempel för att belysa ett företags framgångsrika arbetsmiljöarbete presenteras i 

uppsatsen för att försöka påvisa ett samband mellan arbetsmiljöarbetet och företagets 

framgång. Exemplet ger tydlighet avseende det samband som prioriteras i FRAMFÖR - 

projektet. 

2.7.1. Stora Enso och deras arbetsmiljöarbete för att nå framgång 

Företaget Stora Enso i Fors insåg att det fanns ett samband mellan hälsa, effektivitet och 

lönsamhet. En förklaring av företagets framgångar är att man ser helheten och hur helhetens 

delar hänger ihop och är beroende av varandra (Johnsson, Lugn & Rexed, 2003). 

Framgångsfaktorerna i arbetsmiljöarbetet har bestått av en helhetssyn på hälsa, effektivitet 

och miljö, ledarskapsutbildningar, kollektiva utbildningar för att skapa en stark teamkänsla 

och för att förändra företagskulturen, skapar delaktighet genom att delegera, genom bra 

information och kommunikation och att man satsar på företagshälsovården (Angelöw, 2002). 

Efter 12 års arbete med arbetsmiljön har företaget gjort en vinst på 20 miljoner kronor. 

Sjukfrånvaron har sjunkit från 11 procent till 4 procent. Företaget har en låg 

personalomsättning (Johnsson et al, 2003). 
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2.8. Sammanfattning av bakgrunden 

Belastningsergonomiskt och hälsoinriktat arbetsmiljöarbete ger positiva resultat. De mest 

effektfulla insatserna ses när flera åtgärder utförts (SOU, 2009). Det finns ett samband mellan 

ekonomisk framgång och satsningar på arbetsmiljön (Kilbo & Severinsson, 1995). 

Arbetsmiljöarbete leder till ökad produktivitet och att sjuklönekostnader och 

rehabiliteringskostnader minskar (Tompa et al, 2006). 

Kunskap om kopplingen mellan arbetsmiljöarbete och dess effekt har stor betydelse för vilken 

prioritet organisationer ger arbetsmiljöarbetet (Eklund et al 2006). En tredjedel av de svenska 

arbetsplatserna har infört systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), det är främst de minsta 

företagen med en till fyra anställda som inte har påbörjat arbetsmiljöarbetet (Bornberger-

Dankvardt et al, 2003). I småföretagen kan säkerheten och arbetsmiljön nedprioriteras i 

pressade lägen. Den psykosociala arbetsmiljön visar sig vara mer fördelaktig i de minsta 

företagen (Bornberger-Dankvardt et al, 2005). 
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3. Problemställning och syfte 
 

Med tanke på de nya kunskaper som tidigare forskning visar angående redan nämnda 

arbetsmiljöinsatser är det intressant att undersöka hur det ser ut för framgångsrika företag av 

olika storlekar. Arbetar företagen likvärdigt med arbetsmiljöarbetet? 

 

Syftet är att beskriva vilka insatser gällande arbetsmiljön och miljön samt undersöka om det 

finns några skillnader och/eller likheter i arbetsmiljöarbetet beroende på företagets storlek hos 

framgångsrika mikro, små och mellanstora företag i Gävleborgs län. 
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4. Metod 
I metoddelen beskrivs hur undersökningsmaterialet är bearbetat i kronologisk ordning från 

steg 1 till steg 6. Metoddelen innehåller en analysprocess (se figur 4.4.2) som ger en 

övergripande bild av hur bearbetningen av undersökningsmaterialet har gått till. 

4.1. Val av metod  

Metoden är en surveyundersökning där urvalsmetoden är ett riktat urval mot ett 

forskningsprojekt. Det grundläggande i en survey är att samla in data vid ett specifikt tillfälle 

med syfte att beskriva ett tillstånd eller definiera normer mot vilka tillstånd kan bli jämförda 

mot (Wikman, 1999; Cohen, Manion & Morrison, 2000). Undersökningen av mikro, små och 

mellanstora företag och deras arbetsmiljöarbete är gjord utifrån en redan befintlig 

datainsamling, tillhandahållen av Centrum för Belastningsskadeforskning vid högskolan i 

Gävle. Mätinstrumentet som använts i projektet är semistrukturerade intervjuer
3
 där personer i 

ledande position inom företaget intervjuats. Totalt fanns namnen på 94 nominerade företag 

med i 2008 års framgångsrika företag; FRAMFÖR. 71 av dessa företag tackade JA till att 

delta i FRAMFÖR-projektet.   

De personer som utfört intervjuerna är studenter vid ekonomiprogrammet på högskolan i 

Gävle. Intervjuerna är genomförda på företagens/respondentens arbetsplats. Ett samtal skedde 

före intervjun där företagen/respondenten fick reda på syftet med intervjun. De flesta 

personerna som intervjuats är VD för företagen (54 stycken), övriga personer som intervjuats 

är kontorschef, personalchef, affärschef, marknadschef, platschef, företagsledare, vice VD, 

personal och ekonomi ansvarig, delägare och arbetande i kundservice. Innan intervjuerna har 

studenterna fyllt i en bilaga
4
 som handlar om upplevelsen av kontakten med företaget innan 

intervjun. Efter intervjun har studenterna fyllt i fortsättning på bilagan som handlar om hur 

intervjun upplevdes.   

I den här undersökningen är insamlad data kvalitativa genom semistrukturella intervjuer som 

bygger på respondentens beskrivningar av företagens arbetsmiljöarbete, arbetsmiljö och miljö. 

Enligt Kvale (1997) framkommer vid en intervju kvalitativa redogörelser om individens 

livsvärld och forskaren uppnår ny kunskap genom att tolka dessa. I den kvalitativa metoden 

används uttryck och kontextuella beskrivningar formade av informanten/respondenten (ibid.) 

Kvalitativ metod utgår ifrån individens perspektiv i jämförelse med den kvantitativa som är 

mer styrd av forskarens idéer som denne finner relevanta för undersökningen (Alvesson & 

Sköldberg, 1994).  I kvalitativa studier är syftet att finna annan och djupare kunskap (Patel & 

Davidson, 2003). Ett karaktärsdrag för den kvalitativa intervjun är att frågan eller frågorna till 

sin natur är enkelt formade men svaren kan vara omfångsrika (Trost, 2005). Trost (2005) 

rekommenderar inte analys av material direkt under eller efter intervjutillfället då han anser 

att intervjuaren bör uppmärksamma hela situationen samt få distans till materialet för en 

adekvat analys. 

                                                             
3 Se intervjumall Bilaga A 
4 Se Bilaga B 
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4.2. Urval 

Urvalsgruppen är 71 företag som är med i undersökningen för 2008 års framgångsrika 

företag; FRAMFÖR i Gävleborgs län.  

4.3. Bortfall och bortfallanalys 

4.3.1. Externt bortfall och bortfallsanalys 

Det externa bortfallet är 3 procent (2 företag). Två företag är strukna på grund av att ett 

företag har gått i konkurs och uppgifter saknas över hur många anställda företaget har och ett 

företag var ett stort företag med över 250 anställda och är därför borttaget i 

undersökningsmaterialet.  

4.3.2. Internt bortfall och bortfallsanalys  

Internt bortfall på frågan arbetsmiljö är 20 procent (14 företag) där företagets ledare svarat nej 

eller inte har svarat på frågan. En av företagens ledare har svarat Nej men kommenterat att 

det ingår i koncernmål. Vad gäller de 14 företag som inte svarat på frågan om arbetsmiljö har 

samtliga svarat om och hur de arbetar med personalvård. Flertalet av svaren är av 

arbetsmiljökaraktär. Gällande frågan om personalvård (psykosocial arbetsmiljö) har samtliga 

företags ledare svarat och det finns således inget internt bortfall. Internt bortfall avseende 

frågan miljö är 7 procent (5 företag) som svarat nej eller inte svarat på frågan. En av 

företagens ledare har svarat Nej men kommenterat att det ingår i koncernmål. Att inte alla 

företag har svarat på frågan om hur de arbetar med arbetsmiljö och miljö kan säkerligen bero 

på flera orsaker. En orsak kan kanske vara att respondenten definierar arbetsmiljö och 

miljöarbete på ett annat sätt än den som gjort intervjun. En annan orsak kan kanske bero på 

hur den som intervjuat ställt frågan och dokumenterat resultatet.  

4.4. Analysprocess  

I analysprocessen beskrivs hur bearbetningen av undersökningsmaterialet har gått till i 

kronologisk ordning från steg 1 till steg 6. På sidan 30 beskrivs bearbetningen av 

undersökningsmaterialet genom ett flödesschema över analysprocessen. Se figur 2. 

Steg 1 

Första steget bestod av att utifrån intervjumaterialet från 2008 års framgångsrika företag, välja 

ut frågor som skulle ingå i undersökningen. Fråga 12 och 13 valdes ut.  

Fråga nr.12. – Kan du kortfattat beskriva hur företaget arbetar med miljöfrågor, gymnasie- 

och högskolekontakter, sponsring och arbetsmiljöfrågor? (På fråga nr.12 har endast svaren om 

miljö och arbetsmiljö dokumenterats.) 

Fråga nr.13. – Kan ni kortfattat beskriva vad som görs av bolaget för att medarbetarna ska 

utvecklas, trivas och stimuleras?  

Fråga 12 och 13 handlar om arbetsmiljö och trivsel till skillnad från de andra frågorna som 

handlar mer om företagets historia och ekonomi. Eftersom uppsatsen är skriven inom området 

pedagogik valdes dessa områden ut då pedagogik i arbetslivet handlar om pedagogiska 

processer i arbetsorganisationer, vilka kan ses som påverkans- och förändringsprocesser. 
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Påverkansprocesser kan omfatta undervisning, utbildning, socialisation och fostran. 

Förändringsprocesser kan vara lärande och organisationsutveckling (Pommer Nilsson, 2003).  

Att urvalet blev 2008 års ”FRAMFÖR” framgångsrika företag berodde på att fråga 13 hade 

kompletterats i intervjumaterialet om den psykosociala arbetsmiljön från tidigare år. Det fanns 

funderingar om undersökningen skulle innehålla fler år än 2008 men undersökningen 

begränsades till år 2008. Projektet FRAMFÖR har pågått sedan år 2003 och det finns således 

undersökningsmaterial (data) som samlats in under flera år som kunde användas i 

undersökningen. 

Steg 2 

Det andra steget bestod av att skriva in intervjumaterialet i kalkylprogrammet Excel. Varje 

företag blev kodade med en siffra och skrevs sedan in i kalkylprogrammet liksom antalet 

anställda, en beskrivning av fråga nr. 12 hur företagen arbetar med miljö och arbetsmiljö, och 

fråga nr. 13 hur företagen arbetar för att medarbetarna skall utvecklas, trivas och stimuleras. 

Det saknades uppgifter hos flera företag om hur många anställda som arbetade på företaget. 

När företagen hade skrivits in i kalkylprogrammet kontrollerades företagets siffra och namn 

så att allt stämdes överens.   

Steg 3 

Därefter gjordes en gruppering av arbetsmiljöarbetet, miljöarbetet och den psykosociala 

arbetsmiljön. Se beskrivning nedan. Grupperingarna i den här undersökningen har bestämts 

beroende av respondentens egna uttalanden utifrån vilka områden som framkommit i 

intervjuerna med företagens respondenter gällande arbetsmiljö, miljö och psykosocial 

arbetsmiljö (trivsel och stimulans). Enligt Cohen et al (2007) kan dataanalysen förklaras i 

termer av deltagarens definition av situationen vilket det är i den här studien gällande 

grupperingen av arbetsmiljö och miljö. Att organisera analysen sker genom olika steg, att 

klassificera, kategorisera, ordna och beskriva för att sedan notera mönster (ibid.). 

Grupperingarna utformades även utifrån tidigare forskningsområden såsom ergonomi, 

sjukfrånvaro/hälsovård, organisationsklimat, delaktighet, ledarskap, 

utbildning/kompetensutveckling, hälsosatsningar/friskvård, samt att grupperingarna 

inspirerades utifrån Angelöws (2002) strategiåtgärder i arbetsmiljöarbetet, innehållande SAM, 

delaktighet, ledarskap, arbetsklimat, kompetensutveckling och friskvård. De insatser som 

företagen arbetar med blev placerade under de områden som passade in under ergonomi, 

hälsovård och så vidare.  

Grupperingarna ändrades flera gånger utifall arbetsmiljö och den psykosociala arbetsmiljön 

skulle tillhöra samma grupp. I grupperingen av den psykosociala arbetsmiljön lades punkt 5 

till (delaktighet) som från början ingick i SAM men för att se skillnader i hur företagen 

arbetar gjordes den uppdelningen. Inom området psykosocial arbetsmiljö gjordes 

grupperingen om, gällande området personalvård slogs gemenskap, fika och nöjen ihop till ett 

område.  

Ett fel upptäcktes av grupperingen av miljön, där skulle en punkt övrigt ha funnits med 

innehållande samarbete med KTH men den insatsen/området blev istället placerad under 

psykosocial arbetsmiljö. 
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Gruppering av Arbetsmiljöfrågor utifrån fråga 12; 

1. Ergonomi, div. hjälpmedel, arbetsingenjör, skyddsombud, skyddsrond, 

skyddsutrustning, förbandslåda, arbetskläder, person ansvarig för arbetsmiljön. 

2. Hälsovård, företagshälsovård, rehabilitering, sjukvårdsförsäkring. 

3. Personalvård/ friskvård (gym, simkort, friskvårdspeng, massage, div. aktiviteter) 

4. Möten. 

5. SAM; handlingsplan/manual, arbetsmiljöpolicy/arbetsmiljöplan, lagar 

arbetsmiljöverket, lagar och regler, förbättringsarbete, varierat arbete, 

trivsel/ordning/fint. 

6. Utbildning. 

7. Lön. 

8. Övrigt, samarbete med KTH, fackförening, prenumeration tidningar. 

Gruppering av psykosocial arbetsmiljö utifrån fråga 13; 

1. Ergonomi, bra utrustning. 

2. Hälsovård, fri vaccination, sjukvårdsförsäkring. 

3. Personalvård 

A. Gemenskap; kick-off, uppvaktning på födelsedagar, tävlingar, aktiviteter, 

teambuilding, hockey, bowling, golf, motorsport, fiske, skidor, curling, fester, 

pubkvällar, utflykter, umgås privat, göra saker tillsammans. Fika; gratis kaffe, 

te, smörgås, frukt, fikabröd, frukost, tillgång till att tvätta kläder och duscha på 

arbetet. Nöjen; resor, kryssningar, musik, teater, julbord. 

B. Friskvård; gym, vasaloppet, friskvårdspeng, massage, träningsutrustning på 

arbetet. 

4. Möten; daglig kontakt vecko-/månadsmöten, planering, ledningsgrupp, 

medarbetarsamtal/utvecklingssamtal, utvärdering, tillstå hjälp vid problem t.ex. 

juridik och ekonomi. 

5. Delaktighet; rimliga krav, ständiga förbättringar, högt i tak, våga uttrycka sig, 

delaktighet, ansvar, egna beslut, delegering av arbetsuppgifter, ansvarsområden, 

klara/tydliga mål, hemsida, information, kommunikation, mentor, arbeta i team, 

hjälpa varandra, frihet. 

6. Utbildning, kurser, utvecklingsområden, mässor. 

7. Bonus/vinstutdelning, prestationslön, högre lön, årets medarbetare 10 000 kr, 

stimulans, erfarenhet uppskattas, beting – sluta tidigare, säljtävlingar. 

8. Övrigt, t.ex. samarbete med KTH. 

Gruppering av miljöfrågor utifrån fråga 12; 

1. Miljövänliga produkter. 

2. Sop-/källsortering-/kompostering-/återvinning. 

3. Bilar/resande; miljöbilar/miljövänligt resande, ekodriving, bränsle och däck. 

4. Miljöcertifierade; miljödeklaration, miljöpolicy, godkända leverantörer, 

regelbunden miljötillsyn, mål, post/frakt. 

5. Miljöutbildningar. 
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6. Spara energi; välisolerade lokaler, spara papper, stänga av t.ex. datorer. 

7. Möten. 

8. Lagar och regler. 

9. Samarbete med myndigheter. 

Nedan är exempel från anteckningarna i intervjuerna och hur de blev placerade under 

respektive grupp/område: 

Ergonomi 

 ”Vi använder sele, gångbryggor och bra utrustning.” 

 ”Vi jobbar i tofflor och har gummimatta bakom disken.” 

 ”Vi har lyftbord till reparatörer.” 

”Ergonomiska stolar.” 
Hälsovård 

 ”Vi jobbar mycket med Rehab och företagshälsovård.” 

 ”Fri hälsovård.” 

 ”Företagshälsovård för anställda.” 
Personalvård 

 ”Julfest, resor tillsammans.” 

 ”Mycket sociala tillställningar, brännboll, picknick, bowling etc.” 

 ”Personalresor, försöker ha gemensamma luncher.” 

 ”Betalar aktiviteter som vasaloppet, gym.” 

 ”Gymkort erbjuds till de anställda.” 

 ”Erbjuder friskvårdspeng (massör, gym).” 
Möten 

 ”Arbetsmiljöfrågor sköts genom möten.” 

 ”Arbetsmiljöfrågor högt upp på dagordningen.” 

 ”Utvecklingssamtal 2 gånger per år, veckomöten.” 

 ”Medarbetarsamtal.” 

 ”4 arbetsplatsträffar per år.” 

”Daglig kontakt.” 

SAM 

”Vi har en manual som utvecklas hela tiden som vi arbetar efter.” 

”Har arbetsmiljöpolicy.” 

”Medarbetarna kan påverka en handlingsplan som det investeras efter.” 
Delaktighet 

 ”Är med i beslut som fattas.” 

 ”Frihet under ansvar vad gäller dagliga arbetsupplägg, arbetstider.” 

”Medarbetarna har stor egen påverkan hur jobbet ska utföras, delegerat ut 

olika ansvarsområden.” 

”Delegering av arbetsuppgifter.” 
”Få själva bestämma om de vill gå kurser.” 
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Utbildning  

 ”Löpande uppdateringar, bjuder med talare.” 

 ”Bedriver utbildning.” 

 ”Löpande utbildningar; köra skylift, bygga ställningar.” 

 ”Erbjuder kursverksamhet.” 

 ”Utbildning både internt och externt.” 

 ”För att utvecklas får de tillgång till kurser.” 

Lön/bonus 

 ”En del av lönen kan påverkas individuellt med en prestationslön.” 

 ”Använder beting så att de som vill sluta tidigare kan göra det.” 

 ”De får bonusar till jul.” 

 ”Mycket säljtävlingar.” 

 ”Delar ut högre lön än vad avtal säger. Ger ut bonusar 2 gånger per år.” 
Övrigt 

 ”Vi samarbetar med fackförening angående arbetsmiljön.” 

 ”Prenumererar på tidning.”  

 ”Samarbetar med KTH.” 

 

Miljövänliga produkter 

 ”Vi använder biologiskt nedbrytningsbara produkter.” 

 ”Vi köper så miljövänliga produkter som möjligt.” 

 ”Ekologiskt/kravmärkt.” 

 

Sopsortering 

”Vi återvinner det mesta. Vi källsorterar.” 

”Vi komposterar.” 

”Källsorterar, vi lägger i skrotcontainrar.” 

 

Bilar/resande 

 ”Vi åker tåg vi resor och kör miljöbilar när vi hyr bil.” 

”Ekodriving, hålla hastigheten och använder miljövänliga komponenter till 

bilarna t.ex. däck och bränsle.” 

”Kortare transporter.” 

 

Miljöcertifierade 

”Vi jobbar enligt ISO 14001, vi följer olika åtgärdsprogram för t.ex. kontroll av 

nykterhet.” 

”Har en miljöpolicy som vi följer.” 

”Miljöcertifierade med mätbara mål.” 

 
Miljöutbildningar 

 ”Personalen går på kurser kontinuerligt.” 

 ”Kursverksamhet, kompetensutveckling mycket viktigt.” 
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 ”Utbildning.” 

 
Spara energi 

”Utbildar hur de spar energi, stänger av datorer automatiskt med programvara 

de uppfunnit.” 

”Jobbar med uppladdningsbara batterier i verkstaden.” 

”Dubbelsidiga utskrifter.” 

”Bytt uppvärmningssystem till fjärrvärme, har välisolerade lokaler.” 
Möten 

 ”Vi går igenom miljöarbetet på möten.” 

Lagar och regler 

 ”Vi följer lagar och regler.” 

 ”Vi håller oss till gällande lagstiftning.” 

 ”Följer lagstiftning och håller på att titta på att jobba mer.” 

Samarbete med myndigheter 

 ”Miljökrav enligt myndighet.” 

 ”Regelbunden miljötillsyn.” 

”Ständiga kontroller av myndighet.”  

Steg 4  

Utifrån de utformade grupperingarna från arbetsmiljö, och psykosocial arbetsmiljö (trivsel 

och stimulans) och miljö började arbetet med att titta på hur företagen arbetar med dessa 

områden.  Det dokumenterade materialet skrevs in i Excel genom att varje företag som 

arbetade med arbetsmiljöfrågor fick en siffra för vad specifikt de arbetade med utifrån de 

utformade grupperingarna. Likadant gjordes med miljön och den psykosociala arbetsmiljön 

(trivsel och stimulans). 

Steg 5 

I intervjumaterialet saknades uppgifter hur många anställda det fanns på varje företag. Den 

uppgiften hjälpte Centrum för Belastningsskadeforskning till med. Utifrån den befintliga 

databasen hos Centrum för Belastningsskadecentrum kunde uppgifter om företagens storlek 

tas fram via UC
5
. 

Steg 6 

Flera bearbetningar av undersökningsmaterialet var nödvändigt för att underlätta utläsandet av 

undersökningsmaterialet. I Excel filen tillhanda havd från Centrum för 

Belastningsskadeforskning fanns uppgifter om antalet anställda, samt fråga 12 och 13 som 

sedan bearbetades. Utifrån dessa två olika bearbetningar kunde sedan resultat påvisas. Utifrån 

Excel filen blev sedan företagen placerade i respektive företagsstorlek. Företagen uppdelades 

i mikro, små och mellanstora företag. Se nedan i figur 1. Därefter skrevs de olika områdena 

                                                             
5 UC; Uppgiftscentralen www.uc.se 
 

http://www.uc.se/
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Arbetsmiljö och Miljön in i tabeller i Excel för att få fram hur många företag som arbetar med 

respektive områden.  

Företagens storlek i 2008 års FRAMFÖR delades upp i: 

Mikro företag 1-9 anställda 34 företag 

Små företag 10-49 anställda 30 företag 

Mellanstora företag 50-249 anställda 5 företag 

Stort företag
6
 250 - anställda 1 företag  

Figur 1. Tabell över föredelningen av företagens storlek. 

Då det är olika många företag i respektive företagsstorlek redovisas resultat både i antal och i 

procent för att kunna påvisa skillnader och/eller likheter i arbetsmiljöarbetet. Statistisk 

generalisering och representativitet är inte centrala syften i kvalitativa metoder (Holme & 

Solvang, 1991). I den här studien sker redovisningen både i antal och i procent samt att 

resultatet visas i diagram. 

I resultatet redovisas grupperingarna av arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö inom ett och 

samma område då dessa slogs ihop till en grupp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Det stora företaget är inte med i undersökningen på grund av att det är ett stort företag, och det hamnar därmed 

i externt bortfall. 
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4.4.2. Flödesschema över analysprocessen 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Flödesschema över analysprocessen. 

4.6. Validitet och reliabilitet  

I forskningsrelaterat arbete bör alltid en så hög validitet och reliabilitet uppnås (FOU, 2002). 

Fokus för kvalitativa studier är bland annat att förstå, tolka och beskriva andras upplevelser 

och uppfattningar (Patel & Davidson, 2003). Validitet i kvalitativa undersökningar omfattar i 

stort sett hela processen under studiens gång (ibid.). Med validitet avses att mäta det som är 

tänkt att mäta och med reliabilitet menas att mäta på ett korrekt sätt avseende studien (FOU, 

2002). 

För denna undersökning har relevant litteratur samt tidigare forskning använts. Vidare har 

forskningsmaterialet som ligger till grund för FRAMFÖR använts och enligt Patel & 

Davidson (2003) är validiteten avseende datainsamling avhängig forskarens förförståelse och 

grundkunskap för en relevant tolkning av informantens/respondentens svar. De tolkningar 

som framkommer har betydelse för validiteten då frågan ställs om det tillkommer ny kunskap, 

vilket var i linje med syftet och frågeställningarna för denna undersökning. Då varje kvalitativ 

studie och dess process är unik är det inte möjligt att tillskriva kriterier som ska följas för att 

Intervjumaterial från FRAMFÖR 

där fråga 12 och 13 väljs ut 

Fråga 12. 

Miljö och arbetsmiljö 

Fråga 13.  

Personalvård 

 

Materialet 

bearbetas i Excel 

och grupperas 

Psykosocial 

arbetsmiljö 

Arbetsmiljöfrågor Miljöarbete 

Databehandling 

Analys 
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säkra dess validitet (Patel & Davidson, 2003). Mätinstrumentet som använts i projektet är 

semistrukturerade intervjuer. Intervjufrågorna som företagens ledare har svarat på är 

genomarbetade och har använts årligen sedan projektets start 2003. Vidare har 

intervjupersonerna fått information om syftet med projektet FRAMFÖR och att materialet 

tillhör forskningsakademien Avdelningen Arbets- och Folkhälsovetenskap och 

forskningscentret Centrum för Belastningsskadeforskning och ska användas i forskningssyfte. 

En revisor har gjort bedömningen på samtliga företag om hur framgångsrika dessa är. Till 

grund för utmärkelsen FRAMFÖR ligger intervjuer med företagarens ledare om hur de driver 

sitt företag samt ekonomiska redovisningar och bokslut. I intervjuerna och årsberättelser för 

företagen framkommer information om ekonomi och arbetsmiljöarbete. Frågorna är 

utformade så att företagens ledare kortfattat ska beskriva hur de inom sitt företag arbetar med 

miljö- och arbetsmiljöfrågor samt vad som görs för att medarbetarna ska trivas och stimuleras. 

Formuleringen av frågorna minskar möjligheten att de missuppfattas, och därmed 

ökar tillförlitligheten (Trost, 2005). Svaren har skrivits in i ett dataprogram och kontrollerats 

ett flertal gånger, vilket ökar reliabiliteten (ibid.).  

Då det är fem mellanstora företag, 34 mikro och 30 småföretag med i undersökningen går det 

inte att dra några exakta slutsatser gällande skillnader och/eller likheter i arbetsmiljöarbetet 

beroende på företags storlek.  

Om mätningarna skulle utföras igen är det inte säkert att svaren skulle visa på samma resultat 

då olika individer påverkas av deras fysiska och psykiska förutsättningar den dagen (Wikman, 

1999). Då tolkningarna av intervjudata bygger på forskarens förkunskaper och känslighet kan 

svårigheter finnas för att upprepa resultatet, vilket kan anses vara signum för att arbetet ska 

kunna betraktas som vetenskapligt (Kvale, 1997). Validiteten innebär att undersökningen 

verkligen undersökt det som den är tänkt att mäta (Holme & Solvang, 2001).  

4.7. Etiska aspekter (etiska överväganden) 

Undersökningen är gjord utifrån humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådets 

(HSFR) regler angående forskningsetiska principer, inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 

forskning (HSFR, 1999). Vid undersökningar i forskningssyfte ska fyra grundläggande krav 

följas och de har i denna undersökning behandlats. Avseende informations – och 

samtyckeskravet uppfylldes dessa vid intervjuerna som föreligger FRAMFÖR där företagens 

ledare tagit del av vad forskningsprojektet avser. Gällande konfidentialitetskravet blev 

företagens ledare vidare informerade och medvetna om att resultatet i undersökningen om 

poäng som svaren ger, kan generera i en offentlig publicering i enlighet med 

forskningsprojektets syfte. Undersökningsmaterialet tillhör forskningsakademin Centrum för 

Belastningsskadeforskning och är skyddat enligt rådande regler. I denna undersökning har 

företagen avidentifieras och fått en siffra i stället för sitt bolagsnamn. I enlighet med 

nyttjandekravet används bara uppgifterna i forskningsändamål. 

Vid forskning vägs forskningskravet mot individskyddskravet. I enlighet med de 

forskningsetiska principerna att forska kring områden som kan ha betydelse för individers 

livsvillkor och hälsa avser denna undersökning att, ur ett hälsoperspektiv; pedagogiskt 

perspektiv, studera faktorer gällande arbetsmiljö och personalvård. Ärlighet är den bästa 
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policyn och man måste alltid avväga forskningens nytta för allmänheten i förhållande till 

undersökningspersonernas integritet (Cohen, Manion & Morrison, 2005).  
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5. Resultat 
I resultatdelen redovisas resultatet av undersökningen. Resultatdelen innehåller en 

beskrivning av resultatets upplägg, redovisning av resultatet av företags arbetsmiljöarbete, 

skillnader och likheter beroende på företagets storlek, redovisning av resultatet av företags 

miljöarbete, skillnader och likheter beroende på företagens storlek. Arbetsmiljöarbetet hos de 

olika företagen beskrivs utifrån de olika perspektiven arbetsmiljö och miljö.   

5.1. Resultatets upplägg 

Företagens arbetsmiljöarbete redovisas sammanfattningsvis i grupperingar av mikro, små och 

mellanstora företag.  

 

Arbetsmiljön redovisas genom att presentera företags arbetsmiljöarbete
7
 och 

skillnader/likheter beroende på företagets storlek.  

Miljön redovisas genom att presentera företags miljöarbete
8
 och skillnader/likheter beroende 

på företagets storlek.  

5.2. Redovisning av resultat 

Resultatet resovisas både i antal och i procent på grund av att det inte är lika många små som 

mellanstora företag. De små företagen består av 64 stycken och de mellanstora företagen 

består av 5 stycken. De små företagen är uppdelade i mikro företag och små företag för att se 

om det är någon skillnad i arbetsmiljöarbetet beroende företagets storlek. Mikro företag är 

företag med 1-9 anställda, små företag är företag med 10-49 anställda, mellanstora företag är 

med 50 -250 anställda. 

Frågorna som ligger till grund för undersökningen är öppna frågor och utan specifika 

frågeställningar. Med öppna frågor avses här att respondenten uppmanats att berätta och 

beskriva arbetsmiljön inom de olika områdena; arbetsmiljö, miljö och psykosocial 

arbetsmiljö. 

Fråga nr.12. – Kan du kortfattat beskriva hur företaget arbetar med miljöfrågor och 

arbetsmiljöfrågor?  

Fråga nr.13. – Kan ni kortfattat beskriva vad som görs av bolaget för att medarbetarna ska 

utvecklas, trivas och stimuleras?  

Resultatet är därför en redogörelse av vad respondentens uppgett i samband med intervjun och 

det innebär att faktiska omständigheter kan ha utelämnats av respondenten av olika skäl. Det 

kan vara bra att ha detta i åtanke när man utläser resultatet. 

 

 

                                                             
7 På frågan om arbetsmiljö har 14 företagsledare svarat Nej eller har inte svarat på frågan om arbetsmiljöarbete. 
8 På frågan om miljön har 5 företagsledare svarat Nej eller har inte svarat på frågan om miljön. 
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5.2.1 Redovisning av företags arbetsmiljöarbete 

 

Figur 3. Diagrammet visar hur företag arbetar med olika arbetsmiljöområden. Resultatet 

redovisas i procent.  

Analys 

Ledarna för mellanstora företag har inte uppgett att de arbetar med hälsovård vilket kan 

tyckas märkligt då det är ett viktigt område för företagen; genom hälsoarbete kan man arbeta 

preventivt för att förhindra sjukdom/arbetsskada. Att ta hand om de anställda vid 

sjukdom/arbetsskador innebär en snabbare återgång till arbetet. De anställdas hälsa påverkar 

företagets ekonomi. Att mikro och små företag satsar mer på gemenskap än mellanstora 

företag beror troligtvis på att företagen är mindre och att det blir en mer familjär arbetsplats.  

Ledarna för små och mellanstora företag har uppgett att de arbetar med delaktighet, detta i 

större utsträckning än vad man angett hos mikro företag.  Förklaringen kan vara att desto 

större ett företag är desto mer kan de anställda erbjudas att vara delaktiga i arbetet. En tydlig 

skillnad är hur företagen arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM); ledarna för 

de mellanstora företagen har uppgett att de arbetar med SAM i betydligt större utsträckning än 

mikro och små företag. Att mikro och små företag uppgett att de arbetar med utbildning i 

större utsträckning än mellanstora företag är intressant.  

Nedan redovisas arbetsmiljöarbetet hos företagen. Inom de olika arbetsmiljöområdena uppges 

att områdena innehåller olika insatser. Alla företagen arbetar inte med alla dessa åtgärder utan 

de kan vara en av dessa som t.ex. under arbetsmiljöområde ergonomi har en företags ledare 

uppgett att de arbetar med skyddsutrustning och företaget blir därmed inräknad i ergonomiska 

insatser.  

Ergonomi  

Fördelningen över hur de 69 företagen arbetar med ergonomiska insatser visar att bland de 

mellanstora företagen arbetar 3 av 5 företag (60 %) med ergonomiska insatser, bland små 

företagen är fördelningen 13 av 30 (43 %) och bland mikro företagen är fördelningen 15 av 34 

(44 %). Området ergonomi innehåller bland annat insatser som div. hjälpmedel; stolar, bord, 
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vagnar, lyftbord, gångbryggor, gummimattor, anpassning av tjänstebilarna, datorisering, 

fjärrstyrning etc., arbetsingenjör som har koll på ergonomin, samarbete med 

företagshälsovården gällande ergonomi, skyddsombud, skyddsrond, skyddsutrustning; 

säkerhetsselar, hörselskydd, förbandslåda, arbetskläder, bra luft genom fläkt och utsug, person 

ansvarig för arbetsmiljön.  

Hälsovård 

Fördelningen över hur de 69 företagen arbetar med hälsovård visar att bland de mellanstora 

företagen uppger ingen av de 5 företagens ledare något om att de arbetar med hälsovård, 

bland små företagen är fördelningen 6 av 30 (20 %) och bland mikro företagen är 

fördelningen 5 av 34 (15 %). Området hälsovård innehåller bland annat insatser som fri 

vaccination, sjukvårdsförsäkring, rehabilitering, och företagshälsovård. 

Personalvård; gemenskap/friskvård 

Området personalvård innehåller två grupper A) gemenskap, och B) friskvård. 

Fördelningen över hur de 69 företagen arbetar med gemenskap visar att bland de mellanstora 

företagen arbetar 3 av 5 företag (60 %) med insatser rörande gemenskap, bland små företagen 

är fördelningen 26 av 30 (86 %) och bland mikro företagen är fördelningen 31 av 34 (91 %).  

Inom området friskvård är fördelningen bland de mellanstora företagen sådan att 2 av 5 

företag (40 %) arbetar med friskvårdsinsatser och bland små företagen är fördelningen 8 av 30 

(27 %) och bland mikro företagen är fördelningen 11 av 34 (32 %).  

A) Gemenskap innehåller bland annat insatser som kick-off, uppvaktning vid 

födelsedagar, julklapp, påskgodis, tävlingar, teambilding, fester, pubkvällar, fiske, 

umgås privat, göra saker tillsammans, och även tillsammans med familjerna, 

aktiviteter; hockey, bowling, curling, motorsport, golf, skidor, nöjen: resor, 

kryssningar, musik/teater, spa, julbord, fika: fri tillgång av kaffe, te, smörgås, frukt, 

gemensam frukost för att träffas dagligen och gå igenom dagens arbete, fikabröd, 

tillgång att tvätta kläder och duscha på arbetet m.m. 

B) Friskvård innehåller bland annat insatser som tillgång till gym, gratis deltagande i 

vasaloppet, simkort, friskvårdspeng, massage, träningsutrustning på arbetet m.m. 

Delaktighet 

Fördelningen över hur de 69 företagen arbetar med delaktighet visar att bland de mellanstora 

företagen arbetar 3 av 5 företag (60 %) med delaktighet, bland små företagen är fördelningen 

18 av 30 (60 %) och bland mikro företagen är fördelningen 11 av 34 (32 %). Området 

delaktighet innehåller bland annat; att kraven är rimliga, att det är ständiga förbättringar, att 

ha en dialog om hur man trivs på arbetet, att det är högt i tak, att våga uttrycka sig, att känna 

sig delaktig, att ta ansvar, att kunna ta egna beslut, delegering av arbetsuppgifter, att det finns 

olika ansvarsområden för att personalen ska växa som individer, att det finns klara och tydliga 

mål, att företaget har en hemsida där information finns att tillgå, att information förmedlas, att 

kommunikationen fungerar, att det finns mentorer för nyanställd personal, att arbeta i team, 
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att hjälpa varandra i arbetet och att det finns frihet i arbetet vad gäller arbetsupplägg, att de 

anställda har arbetsuppgifter som de trivs med. 

Möten gällande arbetsmiljön/miljön 

Fördelningen över hur de 69 företagen arbetar med att ha möten visar att bland de mellanstora 

företagen arbetar 3 av 5 företag (60 %) med att ha möten, bland små företagen är fördelningen 

17 av 30 (57 %) och bland mikro företagen är fördelningen 17 av 34 (50 %). Området möten 

innehåller bland annat insatser som daglig kontakt, möten, vecko-/månadsmöten, planering, 

ledningsgrupp, medarbetarsamtal/utvecklingssamtal, utvärdering, och inkluderar allt inom 

arbetsmiljön.  

SAM 

Fördelningen över hur de 69 företagen arbetar med SAM; systematiskt arbetsmiljöarbete visar 

att bland de mellanstora företagen arbetar 4 av 5 företag (80 %) med SAM, bland små 

företagen är fördelningen 16 av 30 (53 %) och bland mikro företagen är fördelningen 13 av 34 

(38 %). Området SAM innehåller bland annat insatser som handlingsplan, arbetsmiljöpolicy, 

manual, följa lagar och regler, förbättringsarbete, mål och varierat arbete.  

Utbildning/kompetensutveckling 

Fördelningen över hur de 69 företagen arbetar med utbildning/kompetensutveckling visar att 

bland de mellanstora företagen arbetar 1 av 5 företag (20 %) med 

utbildning/kompetensutveckling, bland små företagen är fördelningen 21 av 30 (70 %) och 

bland mikro företagen är fördelningen 28 av 34 (82 %). Området utbildning innehåller bland 

annat insatser som kurser/utbildning inte bara arbetsrelaterat, de anställda kan själva 

bestämma vilka kurser de vill gå, årlig utbildningsplan, utvecklingsområden och mässor, 

kompetensutveckling gällande arbetsmiljöfrågor. 

Bonus 

Fördelningen över hur de 69 företagen arbetar med bonus visar att bland de mellanstora 

företagen arbetar 1 av 5 företag (20 %) med bonus, bland små företagen är fördelningen 5 av 

30 (17 %) och bland mikro företagen är fördelningen 5 av 34 (15 %). Området bonus 

innehåller bland annat insatser som lön, bonus, vinstutdelning, prestationslön, högre lön, årets 

medarbetare belönas med 10 000 kr, att erfarenhet uppskattas, beting – att få sluta tidigare när 

arbetet är slutfört, säljtävlingar, att stimuleras i arbetet, och att få uppskattning för jobbet som 

de utför. 

Övrigt 

Fördelningen över hur de 69 företagen arbetar med övrigt visar att bland de mellanstora 

företagen arbetar 1 av 5 företag (20 %) med övrigt, bland små företagen är fördelningen 1 av 

30 (3 %) och bland mikro företagen är fördelningen 4 av 34 (12 %). Området övrigt innehåller 

bland annat insatser som t.ex. samarbete med bland annat KTH (gällande miljön) och 

samarbete med fackförening angående arbetsmiljön och prenumeration på facklig tidning.  
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5.2.3.  Skillnader/ likheter beroende på företagets storlek 

Det som skiljer företagen åt gällande arbetsmiljöarbetet enligt det företagens ledare uppgett är 

att mellanstora företag arbetar med ergonomi, möten och systematiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM) i högre utsträckning än de andra företagen. Det som mikroföretagens ledare uppgett 

visar att de arbetar med gemenskap och utbildning i större utsträckning än de andra företagen. 

Likheterna/de gemensamma komponenterna i arbetsmiljöarbetet är att företagen arbetar 

likvärdigt med att ha möten, friskvårdsinsatser och bonus.  

5.3. Redovisning av företags miljöarbete 

 

Figur 4. Diagrammet visar hur företag arbetar med olika miljöområden. Resultatet redovisas i 

procent.  

Analys 

Ledarna för de små företagen har inte uppgett att de sopsorterar i lika stor utsträckning som de 

andra företagsstorlekarna. Det är märkligt, men en anledning till resultatet kan vara att den här 

typen av undersökning inte ger tillförlitlig information i frågan. Ämnet kan vara värt att 

studera närmare. De mellanstora företagens ledare har inte uppgett något om att de arbetar 

med miljövänligt resande, inte heller många av de övriga företagsstorlekarna har uppgett 

något om miljövänligt resande. Det är påfallande stor skillnad i vad ledarna uppgett om 

företagens arbete med certifiering, där mellanstora företag uppgett att de arbetar med 

certifiering till 100 procent till skillnad mot de andra företagsstorlekarna (47 och 32 procent). 

Man kan anta och tro att inte kunskaperna finns för ett systematiskt arbete i frågan. Ledarna 

för mellanstora företag har uppgett att de arbetar med miljöutbildning i större utsträckning än 

de övriga företagsstorlekarna och det kan säkerligen beror på att större företag har mer rutiner 

och utvecklingsstrategier i miljöarbetet. Att inte ledare för småföretag uppgett att de spar 

energi i lika stor utsträckning som de andra företagsstorlekarna är kanske inte konstigt 

eftersom företaget är litet och energiåtgången eventuellt mindre. Men även mindre företag 
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borde tjäna på att spara energi. Att följa lagar och regler är något som ledarna för mellanstora 

företag inte uppgett något om, det kan tyckas egendomligt men kan kanske beror på att för 

större företag är detta en självklarhet. Nästan ingen av ledarna för de olika företagsstorlekarna 

har uppgett något om att de samarbetar med myndigheter, det leder till en nyfikenhet i varför 

det ser ut som det gör.  

Miljövänliga produkter 

Fördelningen över hur de 69 företagen arbetar med miljövänliga produkter visar att bland de 

mellanstora företagen arbetar 1 av 5 företag (20 %) med miljövänliga produkter, bland små 

företagen är fördelningen 8 av 30 (27 %) och bland mikro företagen är fördelningen 12 av 34 

(35 %). Området miljövänliga produkter innehåller produkter som är miljövänliga t.ex. 

papper, städmaterial, att välja miljövänliga alternativ, ekologiskt/kravmärkt, godkända 

produkter, ekologiskt program m.m. 

Sopsortering 

Fördelningen över hur de 69 företagen arbetar med sopsortering visar att bland de mellanstora 

företagen arbetar 3 av 5 företag (60 %) med sopsortering, bland små företagen är fördelningen 

5 av 30 (17 %) och bland mikro företagen är fördelningen 16 av 34 (47 %). Området 

sopsortering innehåller sopsortering, källsortering, kompostering och återvinning. 

Bilar/resande 

Fördelningen över hur de 69 företagen arbetar med miljövänligt resande (bilar/resande) visar 

att bland de mellanstora företagen uppger ingen av de 5 företagens ledare något om att de 

arbetar med miljövänligt resande (bilar/resande), bland små företagen är fördelningen 5 av 30 

(17 %) och bland mikro företagen är fördelningen 5 av 34 (15 %). Området innehåller 

miljövänligt resande med t.ex. tåg, ekodriving (miljövänlig körning), miljöbilar, miljövänliga 

komponenter till bilarna t.ex. miljöbränsle och däck, och att hålla hastigheten, och kortare 

transporter. 

Miljöcertifierade 

Fördelningen över hur de 69 företagen arbetar med certifiering visar att bland de mellanstora 

företagen arbetar alla 5 företagen (100 %) med certifiering, bland små företagen är 

fördelningen 14 av 30 (47 %) och bland mikro företagen är fördelningen 11 av 34 (32 %). 

Området certifierade innehåller bland annat miljöcertifierade enligt ISO 9000 serien och 

enligt ISO 14000 serien; åtgärdsprogram t.ex. nykterhet, OHSAS 18001, miljödeklaration, 

miljöpolicy, miljöledningssystem, godkända leverantörer, regelbunden miljötillsyn, 

miljöcertifierade med mätbara mål, mål, följa kundernas miljöpolicy, miljövänlig post och 

frakt. 
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Miljöutbildning 

Fördelningen över hur de 69 företagen arbetar med miljöutbildning visar att bland de 

mellanstora företagen arbetar 1 av 5 företag (20 %) med miljöutbildning, bland små företagen 

är fördelningen 1 av 30 (3 %) och bland mikro företagen är fördelningen 2 av 34 (6 %). 

Området miljöutbildningar innehåller kurser/utbildning gällande miljön. 

Spara energi 

Fördelningen över hur de 69 företagen arbetar med att spara energi visar att bland de 

mellanstora företagen arbetar 1 av 5 företag (20 %) med att spara energi, bland små företagen 

är fördelningen 1av 30 (3 %) och bland mikro företagen är fördelningen 5 av 34 (15 %). 

Området spara energi innehåller bland annat att stänga av datorer, spara papper genom att 

arbeta digitalt eller genom dubbelsidiga utskrifter, använda uppladdningsbara batterier, 

använda energilampor, fjärrvärme och att arbetslokalerna är välisolerade. 

Lagar och regler 

Fördelningen över hur de 69 företagen uppgivit att de arbetar med att följa lagar och regler 

visar att bland de mellanstora företagen uppger ingen av de 5 företagens ledare något om att 

de arbetar med att följa lagar och regler, bland små företagen har uppgivits 5 av 30 (17 %) och 

bland mikro företagen har uppgivits 9 av 34 (26 %). 

 Samarbete med myndigheter 

Fördelningen över hur de 69 företagen arbetar med att samarbeta med myndigheter visar att 

bland de mellanstora företagen arbetar 1 av 5 företag (20 %) med att samarbeta med 

myndigheter, bland små företagen uppger ingen av företagens ledare något om att de arbetar 

med att samarbeta med myndigheter, bland mikroföretagen uppger 2 av 34 (6 %) ledare att de 

samarbetar med myndigheter.  

5.3.2. Skillnader och likheter beroende på företagets storlek  

Det som skiljer företagen åt i miljöarbetet är att ledarna för mellanstora företag har uppgett att 

de arbetar med sopsortering, certifiering och miljöutbildning i större utsträckning än mikro 

och små företag. Det ledarna för mikro företagen uppgett är att de använder sig av 

miljövänliga produkter i större utsträckning än de övriga företagen. Enligt resultatet uppvisar 

mellanstora företag lägst värde enligt vad företagens ledare uppgett vad gäller att följa lagar 

och regler, och miljövänligt resande. Likheter finns gällande samarbete med myndigheter där 

nästan alla företagen inte uppger något om att de samarbetar med myndigheter, och 

användandet av miljövänliga produkter där mikro företag använder miljövänliga produkter i 

något större utsträckning än de andra företagen men att skillnaden inte är stor. 
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6. Diskussion 
I den avslutande delen av uppsatsen diskuteras metoden, vidare diskuteras resultatet i 

förhållande till bakgrunden som gavs i uppsatsens början, och förslag till fortsatt forskning. 

6.1. Metoddiskussion 

Metoden som användes i undersökningen var en surveyundersökning där urvalsmetoden var 

ett riktat urval mot ett forskningsprojekt. Surveymetoden kan betraktas som en subjektiv 

metod enligt Wikman (1999) och svaren präglas av individens psykiska och fysiska 

förutsättningar. Olika människor är till exempel olika känsliga för olika påfrestningar vilket 

kan prägla svaren. Skulle undersökningen göras om är det inte säkert att resultatet skulle bli 

detsamma.  Undersökningen av mikro, små och mellanstora företag och deras 

arbetsmiljöarbete var gjord utifrån en redan befintlig datainsamling. Mätinstrumentet som 

användes var semistrukturerade intervjuer där personer i ledande position inom företaget 

intervjuats. Resultatet av arbetsmiljöarbetet hos framgångsrika företag skulle troligen ha sett 

annorlunda ut om man intervjuat en annan person än ledaren på företaget.  Intervjufrågorna 

som företagens ledare svarat på är genomarbetade och har använts årligen sedan projektets 

start 2003. Frågorna är utformade så att företagets ledare kortfattat ska beskriva hur de inom 

sitt företag arbetar med arbetsmiljö– och miljöfrågor samt vad som görs för att medarbetarna 

ska utvecklas, trivas och stimuleras. Eftersom jag inte har gjort intervjuerna själv är det svårt 

att få en bild av arbetsmiljöarbetet hos företagen, detta på grund av det tunna och kortfattade 

intervjumaterialet. Då tolkningarna av intervjudata bygger på forskarens förkunskaper och 

känslighet kan svårigheter finnas för att upprepa resultatet, vilket kan anses vara signum för 

att arbetet ska betraktas som vetenskapligt (Kvale, 1997). 

Då det var olika många små och mellanstora företag gjordes uppdelningen av företag i mikro, 

små och mellanstora företag. Det var fem mellanstora företag, resterande 64 företag var små 

företag. Därför gjordes uppdelningen av mikro och små företag. Mikro företagen bestod av 34 

företag och små företagen bestod av 30 företag. Uppdelningen gjordes för att se om det fanns 

någon skillnad i hur företagen arbetar med arbetsmiljön beroende på företagets storlek.  

Intressant vore att se om resultatet skulle vara annorlunda om färre företag var med i 

undersökningen och om det skulle vara lika många små som mellanstora företag. Enligt 

Cohen et al (2007) fokuserar kvalitativ data oftast på ett mindre antal människor än i 

kvantitativ data. En undersökning skulle kunna göras mer med inriktning bara på de områden 

som här valts nämligen arbetsmiljö, miljö och psykosocial arbetsmiljö, för att kunna gå mer 

på djupet med frågorna och få fram mer information över hur företagen arbetar med 

arbetsmiljön.  

Det externa bortfallet i undersökningen är 3 procent.  Ett företag hade gått i konkurs och ett 

företag var ett stort företag och blev därmed borttaget i undersökningen. Av de 94 nominerade 

företag för 2008 års FRAMFÖR valde inte alla att delta i undersökningen vilket troligtvis 

beror på att känsliga uppgifter om företaget skulle kunna komma fram, och bli publicerade 

enligt forskningsprojektets syfte, vilket kunde vara känsligt för företagen. Flera företag 

avböjde att delta i undersökningen på grund av detta, andra företag hade inte tid att delta, 

några företag gick inte att få tag i. Att delta i undersökningen bygger på frivillighet det gör att 
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man inte kan räkna med att alla företag vill delta. Det interna bortfallet på frågan arbetsmiljö 

var 20 procent.  På frågan om personalvård; trivsel och stimulans (psykosocial arbetsmiljö) 

har samtliga företag svarat och det är således inget bortfall. På frågan om miljö är bortfallet 7 

procent. Varför bortfallet är som det är kan säkerligen bero på flera orsaker. En orsak kan 

bero på att företagens ledare definierar arbetsmiljö och miljöarbete på ett annat sätt än den 

som intervjuat, en annan orsak kan kanske bero på hur den som intervjuat ställt frågan och 

dokumenterat resultatet.  

Bristerna i undersökningen kan vara att det är olika personer som har utfört intervjuerna samt 

att de har skrivit svaren på olika ställen i intervjumallen. Det som egentligen kanske skulle ha 

tillhört arbetsmiljö är dokumenterat på trivsel och stimulans (psykosocial arbetsmiljö) och så 

vidare vilket begränsar möjligheten att tolka vilka insatser företaget gör för miljön, 

arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön. Den tolkning jag gör av detta är exempelvis 

att medan en del av företagen ser vissa insatser som arbetsmiljöinsatser ser andra dem som 

psykosociala arbetsmiljöinsatser (trivsel och stimulans). På grund av hur det framkomna 

”data” i intervjuerna dokumenterats försvårades gruppuppdelningen av arbetsmiljöinsatserna. 

Uppdelningen och grupperingen av arbetsmiljö, miljö och psykosocial arbetsmiljö kunde 

utförts annorlunda med färre grupperingar som t.ex. tekniska, administrativa och 

beteendemässiga. Som det var nu framkom ergonomiska insatser under psykosocial 

arbetsmiljö; vad gör företaget för att personalen ska trivas och stimuleras. Det löstes genom 

att grupperingen arbetsmiljö och psykosocial miljö slogs ihop. Grupperingarnas utformning 

utgick från vad som framkom i intervjuerna med vad företagsledarna uppgett samt utifrån 

tidigare forskningsområden. Enligt Cohen et al (2007) kan man organisera data efter olika 

teman/ämnen. Även Angelöws (2002) strategiåtgärder i arbetsmiljöarbete inspirerade till 

gruppuppdelningen.  

6.2. Huvudresultat 

6.2.1. Arbetsmiljö 

I undersökningen framkom att det som skiljer företagen åt gällande arbetsmiljöarbetet enligt 

det företagens ledare uppgett är att mellanstora företag arbetar med ergonomi, möten och 

systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i högre utsträckning än de andra företagen. Det som 

mikro företagens ledare uppgett visar att de arbetar med gemenskap och utbildning i högre 

utsträckning än de andra företagen. Likheterna/de gemensamma komponenterna i 

arbetsmiljöarbetet är att företagen arbetar likvärdigt med att ha möten, friskvårdsinsatser och 

bonus.  

6.2.2. Miljö 

Det som skiljer företagen åt i miljöarbetet är att ledarna för mellanstora företag har uppgett att 

de arbetar med sopsortering, certifiering och miljöutbildning i högre utsträckning än mikro 

och små företag. Det ledarna för mikro företagen uppgett är att de använder sig av 

miljövänliga produkter i större utsträckning än de övriga företagen. Enligt resultatet uppvisar 

mellanstora företag lägst värde enligt vad företagens ledare uppgett vad gäller att följa lagar 

och regler, och miljövänligt resande. Likheter finns gällande samarbete med myndigheter där 

nästa alla företagen inte uppger något om att de samarbetar med myndigheter, och 
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användandet av miljövänliga produkter där mikro företag använder miljövänliga produkter i 

något större utsträckning än de andra företagen men att skillnaden inte är stor. 

6.3. Resultatdiskussion 

6.3.1. Arbetsmiljö 

Syftet med undersökningen var att beskriva vilka insatser gällande arbetsmiljön och miljön 

samt undersöka om det finns några skillnader och/eller likheter i arbetsmiljöarbetet beroende 

på företagets storlek hos framgångsrika mikro, små och mellanstora företag i Gävleborgs län. 

Den informationen som fanns innan undersökningen gjordes var att alla företagen arbetar med 

arbetsmiljön. Vilka arbetsmiljöområden och insatser som företagen arbetar med fanns 

däremot inte. Den här studien bidrar till att visa vilka områden inom arbetsmiljön företagen 

arbetar med. 

Resultatet hade förmodligen sett annorlunda ut om det varit lika många små som mellanstora 

företag och om intervjuerna har skett med någon annan än ledaren för företaget. Företagens 

ledare har troligtvis inte redogjort allt de arbetar med gällande arbetsmiljön på grund av varje 

frågas utformning; kan du kortfattat beskriva hur ni arbetar med arbetsmiljön, miljön och vad 

ni gör för att personalen ska utvecklas, trivas och stimuleras. Det verkar som om vissa 

företags ledare har redogjort att de ”bland annat arbetar med” vilket kan ge en fel bild av 

studiens resultat över hur arbetsmiljöarbetet ser ut hos mikro, små och mellanstora företag. 

Resultatbilden är beroende av frågornas utformning.  

Tidigare studier
9
 visar att framgångsfaktorerna i arbetsmiljöarbetet består av att satsa på 

ergonomi, sjukfrånvaro, organisationsklimat, delaktighet, ledarskap, utbildning och 

friskvårdssatsningar. Angelöw (2002) beskriver att framgångsfaktorerna i arbetsmiljöarbetet 

handlar om att ha ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), att skapa en lagom 

arbetsbelastning, att stärka inflytandet och delaktigheten hos de anställda, att ha ett 

konstruktivt ledarskap, att ha ett positivt arbetsklimat, att satsa på kompetensutveckling, att 

satsa på friskvård, att genomföra personalekonomiska hälsobokslut, och att samarbeta med 

företagshälsovård och andra resurser. De framgångsrika företagen arbetar med flera av dessa 

faktorer i arbetsmiljöarbetet. 

Inom mikro, små och mellanstora företag görs insatser gällande ergonomi. Enligt tidigare 

studier visar att en bra ergonomi leder till god ekonomi för företagen (Oxenbergh et al, 2004). 

Företagen som är med i undersökningen är alla framgångsrika och många av dessa företag 

arbetar med ergonomiska insatser och troligtvis kan det finnas ett samband mellan en bra 

ergonomi och företagens ekonomi. Att ha en hög standard på arbetsutrustning och 

arbetsmetodik är viktiga för småföretagen i dag. Enligt Bornberger–Dankvardt et al (2003) 

reduceras riskfaktorerna i arbetsmiljön som obekväma arbetsställningar, högt buller m.m. i 

möjligaste mån.  

                                                             
9 Se referenser i bakgrunden under rubriken Faktorer som påverkar arbetsmiljön. Referenserna 
uppges inte här på grund av att de är för många. 



43 
 

Mellanstora företags ledare har inte uppgett att de arbetar med hälsovård; fri vaccination, 

sjukvårdsförsäkring, rehabilitering och företagshälsovård vilket säkert kan förklaras med att 

de inte har redovisat alla arbetsmiljöinsatser som de arbetar med.  

Inom mikro, små och mellanstora företag görs insatser gällande personalvård. För de minsta 

företagen verkar gemenskap vara ett prioriterat område vilket stämmer med tidigare studier att 

arbetstrivsel är viktiga i små företagen och att de psykosociala arbetsförhållanden och 

arbetsklimat upplevs bättre i mindre företag än i större organisationer (Bornberger–Dankvardt 

et al, 2003; Bornberger-Dankvardt et al, 2005). Det är också lättare att bli sedd som person i 

det mindre företaget och känslan att behövas på arbetsplatsen kan vara större, även 

sammanhållningen kan vara bättre i det lilla företaget enligt Nise et al (2007). Ett positivt 

arbetsklimat en grundläggande framgångsfaktor för att skapa friskare arbetsplatser (Angelöw, 

2002). Neal, West och Patterson (2005) visar på att organisationens klimat och personalpolitik 

är kopplat till förändringar i produktivitet över tid. 

Inom mikro, små och mellanstora företag görs insatser gällande friskvård. Silverstein och 

Clark (2004) visar att interventioner som innehåller flera komponenter har större möjlighet att 

lyckas än sådana som innehåller enstaka insatser. Enligt Angelöw (2002) är 

friskvårdssatsningar en framgångsrik strategi för att skapa friskare arbetsplatser. Andersson, 

Johrén och Malmgren (2004) visar på positiva konsekvenser vid friskvårdsinvesteringar 

genom ökad effektivitet, bättre insikt, mindre frånvaro, högre motivation, minskad utslagning 

och bättre fysik. 

Företagsledare för de små och mellanstora företag har uppgett att de i större utsträckning 

arbetar med delaktighet än vad mikro företagen gör. Enligt tidigare forskning visas betydelsen 

av delaktighet för att förebygga arbetsrelaterade belastningsskador. (Parmsund, 2006). I 

småföretagen har personalen mer inflytande över arbetssituationen än i större organisationer. 

(Bornberger–Dankvardt et al, 2005). Att uppleva sig ha inflytande på arbetsplatsen är viktigt 

för trivsel och hälsa (Jeding et al, 1999). SOU (2009) menar att belastningsergonomiskt och 

hälsoinriktat arbetsmiljöarbete ger positiva resultat. De mest effektfulla insatserna har skett 

när företaget har förändrat arbetsmiljön inom flera områden genom individuella insatser och 

genom bland annat organisatoriska insatser som ändrade arbetsuppgifter eller genom ökade 

delaktighet.   

Inom mikro, små och mellanstora företag har ledarna uppgett att de arbetar med att ha möten. 

Tidigare forskning visar på effekterna av införandet av två personalmöten per månad vilket 

medförde att anställdas ökade sina möjligheter till deltagande och deras upplevelse av kontroll 

ökade vilket ledde till minskad stress och ökade trivseln på arbetet (Jackson, 1983 se i Jeding 

et al, 1999).  

De mellanstora företagens ledare har uppgett att de arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM) i större utsträckning än mikro och små företagen. Enligt Bornberger-Dankvardt et al 

(2003) bedrivs SAM mer i de större företagen och att de minsta arbetsplatserna med en till 

fyra anställda inte har påbörjat arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljön har förbättrats i flera 

avseenden i större företag men i många små företagsbranscher är arbetsmiljön dålig och en 

orsak enligt Bornberger–Dankvardt et al (2003) är en låg medvetenhet om arbetsmiljöfrågor. 
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De små företagen har svårt att sätta sig in i arbetslagstiftningen och föreskrifter. Småföretagen 

saknar oftast rutiner i arbetet, och saknar ofta skyddsombud (Bornberger–Dankvardt et al, 

2005) I mindre företag finns intresse för arbetsmiljöfrågor men resurser som tid och kunskap 

saknas och försvårar därför arbetsmiljöarbetet.  

Ledarna för mikro och små företag har uppgett att de utbildar personalen i större utsträckning 

än mellanstora företag. Enligt tidigare studier av Hansson et al (2004) utbildar större 

organisationer oftare än små och mellanstora företag vilket inte stämmer överens med det här 

resultatet. Det verkar som om det är både utbildning och andra personalpolitiska faktorer som 

är avgörande varför vissa firmor går bättre än andra (Kilbo & Severinsson, 1995). Barrett och 

O´Connell (2001) visar att det finns ett samband mellan utbildning och produktivitet. Det är 

lönsamt för företagen att investera i utbildning oavsett om den är specifik eller generell. Bassi 

et al (2004) visar att företagets utbildningsinvestering visar sig ha ett samband med företagets 

aktieutveckling ett år senare. Teknikutbildning och basutbildning överträffar annan typ av 

utbildning vilket visar att investering i humant kapital är speciellt viktigt för företag som 

arbetar tekniskt eller för de företag som vill utveckla sina kunskaper i arbetsstyrkan. Hansson 

et al (2004) visar att kunskap är en viktig faktor för företagets produktivitet.  

Inom mikro, små och mellanstora företag har ledarna uppgett att de arbetar med bonus. Enligt 

Wikman (1999) kan förekomsten av bonus skapa extra belastning i arbetsmiljön vilket kan 

leda till att personalen arbetar extra hårt eller att man slarvar med raster och pauser och tar 

olika former av risker.  

Hörte och Christmansson (2009) beskriver orsaker till varför inte alla företag bedriver 

arbetsmiljöarbetet i utvecklings – och förändringsarbetet och det är för att många 

organisationer inte uppfattar arbetsmiljöarbetet som en strategisk viktig fråga och får därför 

inte utrymme i utvecklingsprocessen. Bornberger-Dankvardt et al (2005) menar att 

förutsättningar för lärande om arbetsmiljöfrågor är mycket begränsade om inte företagaren 

själv har ett arbetsmiljöintresse. Småföretagen är sällan själva medvetna om problem, och 

man saknar i hög utsträckning kunskaper om metoder och verktyg för att på egen hand skapa 

en bättre arbetsmiljö. Kontakten med myndigheter är det svåraste för många småföretagare på 

grund av att specialistfunktionen i företaget saknas vilket gör det svårt att hålla sig underrättad 

om gällande regelverk (Bornberger–Dankvardt et al, 2003). Enligt SOU (2009) finns det i dag 

ingen forskning som ger en tydlig bild av vilka arbetsmiljöinsatser som är lönsamma. Det 

finns däremot ett samband mellan ekonomisk framgång och satsningar på arbetsmiljön (Kilbo 

& Severinsson, 1995). 

6.3.2. Miljön 

Ledarna för mikro och små företag har uppgett att de använder sig av miljövänliga produkter i 

större utsträckning än vad mellanstora företag uppger sig göra. Gällande sopsortering har 

ledarna för mellanstora företag uppgett att de sopsorterar i större utsträckning än i de mindre 

företagen.  Ledarna för små och mikro företagen använder sig i större utsträckning av 

miljövänligt resande än de mellanstora företagen vilket kanske tyder på högre medvetenhet 

hos de mindre företagen. Alla ledarna för de mellanstora företagen har uppgett att de är 

miljöcertifierade i större utsträckning än de mindre företagen. Detta resultat är intressant om 
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man även tittar på det systematiska arbetsmiljöarbetet som också görs i större utsträckning i 

de större företagen.  

Ledarna för de mellanstora företagen har uppgett att de utbildar personalen inom miljö i större 

utsträckning än de mindre företagen har uppgett sig göra. Inom arbetsmiljön ser resultatet 

omvänt ut, att ledarna för de mindre företagen har uppgett att de utbildar i större utsträckning 

än i de större företagen. Enligt Hansson et al (2004) utbildar större organisationer oftare än 

små och mellanstora företag. I större företag finns det mer resurser vilket kan vara en 

anledning till att det inte arbetas lika mycket med miljön och utbildning i de mindre företagen 

som i de större företagen.  

Ledarna för mellanstora och mikro företagen har uppgett att de arbetar mer med att spara 

energi än små företagen. Att spara energi lönar sig säkerligen mer hos de större företagen än 

hos de mindre på grund av företagets storlek.  

Ledarna för mikro och små företag uppger att de arbetar med att följa lagar och regler i större 

utsträckning än vad de mellanstora företagen gör. För de större företagen kan det vara en 

självklarhet att följa lagar och regler och de har därför inte uppgett detta. De mellanstora 

företagen har förmodligen rutiner och troligtvis speciella personer som är ansvariga för 

arbetsmiljön och miljön som ser till att dessa lagar och regler följs. 

Få av ledarna för alla företags storlekar har uppgett att de samarbetar med myndigheter 

gällande miljöfrågor. Resultatet indikerar att kanske är det så att samarbete med myndigheter 

inte behövs då företagen har de kunskaper som krävs i arbetsmiljöarbetet eller så kan det 

finnas brister. Enligt Bornberger-Dankvardt et al (2003) är kontakten med myndigheter det 

svåraste för småföretagare på grund av att specialistfunktionen i företaget saknas vilket gör 

det svårt att hålla sig underrättad om gällande regelverk. 

Studiens uppgift var att beskriva arbetsmiljöarbetet hos framgångsrika företag. Pedagogik i 

arbetslivet är de pedagogiska processer vi möter som individer och den arbetsmiljö som råder. 

Pedagogik i arbetslivet handlar om pedagogiska processer i arbetsorganisationer vilka kan ses 

som påverkans- och förändringsprocesser. Påverkansprocesser kan omfatta undervisning, 

utbildning och socialisation och fostran. Förändringsprocesser kan vara lärande och 

organisationsutveckling. Pedagogiken i uppsatsen avgränsades till att gälla processer i 

arbetsmiljöarbetet/arbetslivspedagogik det vill säga vilken organisationsutveckling företagen 

arbetar med. Enligt Pommer Nilsson (2003) är arbetsmiljöarbetet en ständigt pågående 

process som hela tiden ger möjlighet till förbättring. Eklund et als (2006) definition av 

arbetsmiljöarbete är en organisation som gör någon form av insatser där syftet är att förbättra 

arbetsmiljön i sin verksamhet. Alla de framgångsrika företagen i FRAMFÖR arbetar med att 

förbättra arbetsmiljön. Företagen arbetar med bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete, 

ergonomi och miljö och i uppsatsens bakgrund beskrivs hur arbetet med dessa områden kan 

utföras. I det systematiska arbetsmiljöarbetet sker arbetet genom olika steg som kan ses som 

processer som syftar till förbättring av arbetsmiljön, likaså gällande ergonomin där det finns 

en bedömningsmodell som identifierar ogynnsamma arbetsställningar och förslag till hur 

arbetsplatsutformningen bör ändras. I miljöarbetet kan företag certifiera sig och en av dessa 

certifieringar kräver att policyn ska innehålla ständiga förbättringar. Jakobsson (2001) menar 
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att företagen bör se verksamhetens helhet utifrån ett processperspektiv och att man även bör 

betrakta kvalitet, miljö och arbetsmiljö som delar i verksamheten. 

Studien har förhoppningsvis bidragit till att tydliggöra vilka insatser som kan vara 

betydelsefulla för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.  

6.4. Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning är att på ett djupare plan studera skillnader och/eller likheter i 

arbetsmiljöarbete beroende på företagets storlek. Att undersöka hur de strategiskt arbetar med 

arbetsmiljön och om det finns något samband mellan hur framgångsrikt företaget är och deras 

satsningar på arbetsmiljöarbetet.   
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8. Bilagor  
 

      (A) 

FRAMFÖR 2008      

12. Kan ni kortfattat beskriva hur företaget arbetar med miljöfrågor, gymnasie- och 

högskolekontakter, sponsring, arbetsmiljöfrågor? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Kan ni kortfattat beskriva vad som görs av bolaget för att medarbetarna skall utvecklas, 

trivas och stimuleras? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi vill tacka dig för att du tog dig tid att svara på våra frågor! 
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      (B) 

Studentkommentarer kring FRAMFÖR- intervjuandet 2008 

Ta ej med på intervjun. Fyll i EFTER INTERVJUN utan att diskutera med din/dina 

kurskamrater 

 

 

Ditt namn: ………………………………………. 

 

Företagsnamn: ……………………………………….. Företagets org.nr: ……………………. 

 

FÖRE INTERVJUN: 

1) Min/vår första kontakt (telefonsamtal med ”rätt” person) kändes (ringa in svar) 

 

Positiv ”Företagaren var jätteglad och ville gärna bli intervjuad” 

 

Okej ”Företagaren sa bara; jaha visst, då får ni väl komma hit …” 

 

Negativ ”Företagaren ville inte, vi fick tjata, vi fick inte komma” 

 

BOKAD? 

2) Företaget har blivit bokat för intervju den …………….. (skriv in datum) 

 

Företaget tackade nej, ange den orsak som angavs 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFTER INTERVJUN 

3) Jag upplevde det som att den som vi intervjuade … (Sätt en bock) 

 

Var öppen och försökte ge mig en reell bild över vad deras framgång beror på. 

  

Inte riktigt förstod allt vi frågade, utan hittade på passande svar vartefter intervjun 

fortskred. De hade nog inte gjort allt som de sa, utan han/hon formulerade snarare sin 

egen önskan om hur det skulle vara. 

 

Egen reflektion över företaget (Din subjektiva bedömning) och/eller annat som du vill ska 

komma fram i samband med detta: 

 

 

 

 

 


