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Abstract 

Author: Maria Morian.  

Title: Work environment and occupational health work in small companies in the 

north of Sweden. A comparative interview study.  

Course: Project Course in Master program in occupational health, University of 

Gävle. 

The purpose of this study is to investigate how small companies in the north of 

Sweden work with work environment and occupational health and to identify 

incentives that are important to small enterprises in that context. The study also 

explore the similarities and differences in the corporate incentives from two 

comparative work health perspectives: Promotion and prevention compared to 

tertiary prevention and rehabilitation. Six companies participated in this study which 

was conducted as an interview study with a comparative design. Focused and semi 

structured questions was used.  A thematic content analysis was used based on an 

analysis model in Sweden called “Niofältstabellen”; Ninefieldstable. There were no 

large differences in the visions around occupational work and health in the 

comparative groups. An economic perspective was the main incentive for all 

companies. The psychosocial work environment, management availability, and 

participation in the work were the key factors for all small companies in creating a 

good working environment and health.  

Keywords: Occupational health, work environment, small company, safety, 

leadership. 



 

 

Sammanfattning 

Författare: Maria Morian 

Titel: Arbetsmiljö- och hälsoarbete i små svenska Norrlandsföretag.                           

En komparativ intervjustudie. 

Kurs: Projektkurs i arbetshälsovetenskap, magisternivå, 15 hp. 

Lärosäte: Högskolan i Gävle, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, 

Akademin för hälsa och arbetsliv. 

Den svenska regeringens intentioner är att arbetsmiljön skall vara utvecklande och 

bidra till god hälsa. Arbetsmiljön som framgångsfaktor och konkurrensmedel skall 

lyftas fram. Studier visar att små företag ofta har sämre kunskapsmässiga resurser att 

hantera arbetsmiljöproblem och har ett informellt och mindre organiserat arbets-

miljö arbete. Målstyrning och uppföljning brister ofta. Syftet med denna studie är att 

undersöka de små företagens arbetsmiljö- och hälsoarbete och att identifiera 

incitament som hade betydelse för företagens inriktning i sitt arbetsmiljö- och 

hälsoarbete. Studien vill också utforska likheter och skillnader i företagens 

incitament utifrån två komparativa perspektiv: Främjande och förebyggande 

respektive efterhjälpande och rehabiliterande arbetsmiljö- och hälsoåtgärder. Sex 

företag med totalt sju respondenter deltog i denna intervjustudie med en komparativ 

och abduktiv design. Ämnet belystes både med fokuserade och semistrukturerade 

intervjufrågor som därefter analyserades med en hermeneutisk grund och en tematisk 

innehållsanalys utifrån Niofältstabellen. Det var inga större skillnader mellan de 

komparativa grupperna i studien. Resultatet visade att ett ekonomiskt perspektiv var 

det viktigaste incitamentet för alla företag att arbeta med arbetsmiljö- och hälsa. 

Visionerna kring en god arbetsmiljö och synen på medarbetarna som en tillgång i 

företaget var likvärdigt för alla företag. De små företagen fokuserar sina insatser mot 

den psykosociala arbetsmiljön. Ledningens tillgänglighet och närhet i det lilla 

företaget och medarbetarnas trivsel, gemenskap och delaktighet på arbetsplatsen var 

de viktigaste angivna faktorerna för att skapa en god arbetsmiljö och hälsa i de små 

företagen. Arbetstagarnas perspektiv skulle vara en intressant forskningsutveckling. 

Nyckelord: Arbetshälsa, arbetsmiljö, små företag, säkerhet, ledarskap. 
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Bakgrund 

Denna studie vill utforska hur de små företagen med 10 upp till 50 anställda arbetar med 

arbetsmiljö och hälsa men även de små företagens incitament för att utföra handlingar och 

åtgärder inom arbetsmiljö och hälsa i företagen. Det finns flera aspekter på företagens 

incitament till arbets- och hälsoarbete med både tvingande lagaspekter, men även ekonomiska 

och rent medmänskliga. 

Arbetsmiljölagstiftningen i Sverige 

Enligt Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160, 2011) har svenska arbetsgivare ett ansvar att 

förebygga ohälsa och olycksfall hos de anställda. I AML (ibid) 2 §, kap. 2  betonas att ”arbete 

skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö” (s.12). 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) utvecklar och 

preciserar arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och definierar hur de skall gå till väga i sitt 

arbetsmiljöarbete enligt kraven i Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160, 2011). Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet som beskrivs i föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 

2001:1) uttrycker statens krav på företagens arbetsmiljöverksamhet och har som främsta mål 

att arbetsgivaren och företagen skall undersöka, upptäcka, hantera och undanröja risker i 

arbetsmiljön för att minska skador och arbetsrelaterade problem på arbetsplatserna (Ibid, 2 §). 

Ansvaret för arbetsmiljön åligger arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen, men ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete bygger på en dialog mellan ledningen och de anställda och på konsensus 

som bygger på samverkan och gemensamt engagemang (Aronsson et al., 2012, s. 389). 

Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160, 2011) kapitel 3, 1 § anger att ”arbetsgivare och 

arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö” (s.20)  och kapitel 6, 1 § 

(ibid) beskriver att ”arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad 

arbetsmiljöverksamhet” (s.58). 

Systematiskt arbetsmiljöarbete i de små företagen 

Små företag beskrivs i forskningen som företag med upp till 50 anställda (en till och med 49 

anställda). Företag med en till nio anställda kallas mikroföretag (Antonsson & Schmidt, 2003; 

Axelsdotter Hök & Tegle, 2008; Frick & Johanson, 2013). När det gäller förekomst av 

systematiskt arbetsmiljöarbete och även tillgång till företagshälsovård så brister det 



2 

 

framförallt i de mindre, små företagen (FHI, 2011). Bristerna i arbetsmiljöarbetet hos de små 

företagen noteras huvudsakligen avseende kunskap om hur företagen skall kartlägga och 

bedöma risker och även otillräcklig kännedom om arbetsmiljöförbättrande åtgärder (ibid). 

Målstyrning, uppföljning och granskning enligt kraven på egenkontroll i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet är också sällsynt i små företag (Frick & Johanson, 2013). Det är dock alltid 

arbetsgivaren ansvar att leda och fördela arbetsmiljöarbetet mellan chefer, arbetsledare och 

arbetstagare (AFS 2001:1, 6 §). Små företag präglas i hög grad av chefen och ägarens 

förhållningssätt vilket kan ge stora olikheter i graden av arbetsmiljö- och hälsoarbete mellan 

små företag i samma bransch (Frick, 2013, s. 61). Flera studier tyder på att rutiner för 

systematiskt arbetsmiljöarbete i små företag ofta är begränsade och i obetydlig grad 

organiserade och att antalet anställda har stor betydelse för den begränsade omfattningen 

(ibid). Det finns en stark koppling mellan storleken på företaget och internkontroll. Det 

systematiska arbetsmiljöarbetet tycks förbättrat med företagets storlek (Frick, 2013, s.63). 

Företagshälsovårdens roll i Sverige och för de små företagen 

Små företag skiljer sig från större framför allt genom att de har mindre tillgång till extern 

företagshälsovård och ofta mycket låg sjukfrånvaro (Axelsdotter Hök & Tegle, 2009). Många 

små företag anser sig dock inte ha råd med förebyggande och främjande insatser och vill 

främst använda företagshälsovården till medicinskt stöd ex. hälsoundersökningar, snabb 

tillgång till sjukvård och individuell rådgivning (Antonsson & Schmidt, 2003; Axelsdotter 

Hök & Tegle, 2008).  Många företagshälsovårdsaktörer anser i sin tur att det är dyrt, 

resurskrävande och osäkert att marknadsföra sig mot och engagera sig i mindre företag 

(Antonsson & Schmidt, 2003; Axelsdotter Hök & Tegle, 2008). Vinberg (2010) betonar 

särskilt företagshälsovården som en viktig aktör gällande hälsofrämjande, förebyggande och 

rehabiliterande insatser i arbetslivet, i nämnd ordning.  

Hälsa i arbetslivet 

WHO (2008) beskriver ett utvecklat hälsobegrepp utifrån synen på hälsa som en resurs och en 

förutsättning för en människas liv istället för målet med livet. Detta synsätt kräver strukturella 

insatser i samhället, till exempel på arbetsplatserna men också åtgärder som innefattar 

delaktighet av individen själv (ibid). 
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KASAM 

Hälsopromotion på arbetsplatsen bör inriktas på faktorer som kan främja hälsa, där bland 

annat individens känsla av sammanhang, KASAM är en viktig faktor (WHO 2002). KASAM 

är en av de användbara modellerna som beskriver behovet av bemästrande och kontroll. 

Begreppet utvecklades av Aaron Antonovsky (1991) ur det salutogena hälsoperspektivet. 

KASAM består av tre samspelande komponenter: Begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 1979; 1991). Enligt Antonovsky (1991) har den dagliga och 

huvudsakliga sysselsättningen en stark påverkan på individens KASAM genom de tre huvud- 

komponenterna; Begriplighet genom att förstå sin roll i arbetet och för arbetslaget, att ha 

förståelse för helheten. Hanterbarhet genom att känna att arbetets krav överensstämmer med 

individens förmåga och resurserna i arbetslivet ex. kompetens, material och utrustning 

(Antonovsky, 1991; Tangen & Conrad, 2009, s. 50 ). Meningsfullhet genom delaktighet och 

upplevelse av social gemenskap, att finna glädje och stolthet i vardagens arbete (Antonovsky, 

1991) men även genom handlingsfrihet; att må bra och kunna utvecklas genom att känna att 

man kan påverka upplägget och genomförandet av det egna arbetet (ibid; AFS 2012:2, 8 §, s. 

31). 

Krav-kontroll-stöd modellen 

En annan modell för att beskriva hanterbarheten, sambandet mellan krav och kontroll i 

arbetsmiljön är Karasek och Theorells Krav-kontroll-stöd modell (Karasek & Theorell, 1990; 

Theorell, 2003). Karasek påtalade redan på 1970-talet att de långsiktiga konsekvenserna av 

höga arbetskrav inte bara bestämdes av arbetskraven i sig utan att kombinationen av arbetets 

krav, graden av tillgängligt handlingsutrymme och möjlighet till lärande och utveckling 

(Aronsson, 2012). Modellen visar att en arbetsplats som har hittat balansen där individen har 

en hanterbar kravnivå, där det finns goda möjligheter att påverka sin arbetssituation och där 

det finns ett bra socialt stöd i organisationen oftast har en bra arbetsmiljö med större 

möjligheter för god arbetshälsa (Karasek & Theorell, 1990). Ett bra socialt stöd ger också en 

ökad förståelse och ökad enighet mellan de anställda, vilket i sin tur kan leda till ett ökat 

inflytande över beslutsprocesserna (Theorell, 2003). Kombinationen av lågt 

handlingsutrymme, höga arbetskrav och svagt socialt stöd är den mest ogynnsamma när det 

gäller hälsa och välbefinnande, både på individ- och gruppnivå (Karasek & Theorell, 1990; 

Theorell, 2003).  
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Arbetsförmågans kontinuum 

Lindberg (2006) har skapat en modell av kontinuumet för arbetsförmåga som beskriver hur 

stödjande respektive destruktiva faktorer på en arbetsplats påverkar människans 

arbetsförmåga. Stödjande faktorer kan exempelvis vara att man är nöjd med arbetstiden, 

rolltydlighet i arbetet och positiv feedback från chefen medan destruktiva faktorer kan vara till 

exempel höga psykologiska krav, låg kontroll och utfrysning (ibid). Det finns en 

brytningspunkt mellan stödjande respektive destruktiva faktorer när en medarbetare kommer 

att sänka sin arbetsförmåga. Detta kan i längden leda till sjukfrånvaro vilket illustrerats i en 

modell för arbetsförmågans kontinuum. Den lilla svarta pilen i den sluttande linjen i modellen 

representerar den individuella rörelsen mellan excellent arbetsförmåga ingen arbetsförmåga. 

(ibid). 

Arbetsförmågans kontinuum (Lindberg, 2006). Hämtad från The work ability kontinuum 

(Lindberg, 2006) med tillstånd. 

Figur 1 

 

Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg (2010) beskriver det nya gränslösa 

arbetslivet där gränsen mellan arbete och arbetsorganisationen blir allt mer obestämt, lösare 

och mer gränslöst med psykiska och sociala konsekvenser som följd.  De utvecklar sitt 

resonemang om krav i arbetslivet utifrån effort-reward modellen (Siegrist, 1996) och betonar 

vikten av att en stor ansträngning från arbetstagarens sida måste leda till en motsvarande 

belöning från arbetsgivarens sida. Belöningarna kan vara både materiella, exempelvis pengar, 

psykologiska, såsom uppskattning samt sociala till exempel status i gruppen och karriär-

möjligheter. En obalans mellan dessa förhållanden ökar risken för ohälsa (Allvin et al., 2010, 

s. 143). 
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God arbetsmiljö 

För att kunna uppnå en god arbetsmiljö krävs bland annat välutvecklade relationer vilket kan 

uppnås genom ständig kommunikation, samarbete och relationsbyggande (Adkins et al., 

2000). Utvecklad kommunikation, samarbete/teamarbete, positivt socialt klimat och 

medinflytande/delaktighet är också några viktiga faktorer för att uppnå en god arbetsmiljö 

(Lindberg & Vingård, 2012). Även positiva, tillgängliga och rättvisa ledare är en viktig faktor 

(ibid) vilket har särskild stor betydelse i de små företagen där ledaren ofta är både ägare, 

rådgivare och ansvarig för arbetsmiljö- och hälsoarbetet (Torp & Grøgaard, 2009). För att 

erhålla en solid implementering av arbetsmiljö- och hälsoarbetet bland de anställda är särskilt 

relationen mellan ledningen och de anställda viktigt men även hur det systematiska 

arbetsmiljö- och hälsoarbetet är organiserat (ibid). 

Incitament för arbetsmiljö och - hälsoarbete 

”Ett incitament är en anledning för någon att utföra en viss handling” 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Incitament).  Incitament kan också vara något som stimulerar ett 

önskvärt beteende (ibid). Incitamenten för att bedriva ett hälsopromotivt arbete kan variera 

beroende på mål, situation och arena (Tangen & Conrad, 2009, s. 31). Det kan vara baserat 

både på etiska principer så som självförverkligande och behovstillfredsställelse men också 

humanitet och medmänskliga medbogerliga rättigheter. Hälsopromotion kan skapa 

förutsättningar för hälsa och hälsosatsningar kan ge vinster, såväl mänskliga som ekonomiska 

(ibid). WHO (2002) beskriver fem viktiga egenskaper hos ett företag som värderar det 

humana kapitalet: 1) Att skapa balans mellan arbete och fritid. 2) Att ge de anställda en känsla 

av kontroll över och engagemang i arbetet. 3) Att företagen behandlar anställda som 

organisationens mest värdefulla tillgång. 4) En främjande och öppen informerande 

kommunikation med en hög grad av tillit, öppenhet och ärlighet där personalen känner att de 

värderas, där de är informerade och känner att de är en integrerad del av framgången för 

organisationen. 5) Att företaget agerar i syfte att erkännas som ett socialt ansvarstagande och 

ansvarsfullt företag (ibid). Malmquist, Vinberg & Larsson (2007, s.33) beskriver att 

forskningen visar ett klart samband mellan arbetsmiljö, kvalitet och ledarskap och betonar att 

arbetsgivarens insikt om betydelsen av en god arbetsmiljö och god hälsa hos personalen är en 

avgörande faktor för att skapa en effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet (ibid, s.9, s. 

128).  Studier av Nordlöf, Wijk & Lindberg (2012) har visat att det finns skillnader i 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Incitament
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uppfattningen om genomförda arbetsmiljöåtgärder i små och medelstora företag när de 

jämförde ledningens uppfattning om det genomförda arbetsmiljöarbetet med skyddsombudens 

uppfattning i samma organisation. De visade att det skiljer sig mellan ledningen och 

skyddsombuden avseende uppfattningen om i vilken grad satsningarna på arbetsmiljön sker i 

företagen. Ledningen rankade prioriteringen av arbetsmiljöinsatser i företaget och graden av 

genomförda arbetsmiljöinsatser högre än skyddsombuden i samma organisation. Båda 

parterna rankade dock vikten av arbetsmiljöarbete i företagen högt och relaterade 

arbetsmiljöinsatserna till ökad lönsamhet i företaget (ibid). 

Ledarskap och hälsa 

Viktiga positiva komponenter i ledarskapet för att främja en god hälsa hos de anställda är till 

exempel klargörande av mål och förväntningar, information och återkoppling och uppmuntran 

till delaktighet (Aronsson, 2012, s. 339; WHO, 2002). Flera longitudinella studier visar att det 

inte bara är de anställdas prestation och organisationens resultat som kan påverkas av 

ledarskapet utan även sjukfrånvaro, upplevd stress och välbefinnande bland de anställda 

(Aronsson, 2012, s. 338). Larsson (2010)  har undersökt svenska organisationers framgång ur 

perspektiven ledarskap, kvalitet, effektivitet och hälsa. Han identifierar nio beteendegrupper 

för hälsofrämjande och effektivt ledarskap: ”Den strategiska och visionära ledarskapsrollen, 

kommunikation och information, ansvar och befogenheter, lärande kultur, medarbetar-

diskussioner, enkelhet, humanitet och förtroende, vara synlig i organisationen och personligt 

reflektivt ledarskap” (ibid, s.72). Han betonar också fem viktiga förbättringsområden med 

praktiska implikationer som är viktiga för utveckling av ledarskapsvärderingar, 

ledarskapsbeteenden och ledarskapsverktyg: 1) Reflektion över det egna ledarskapet i 

förhållande till organisationens kvalité, hälsa och effektivitet. 2) Kunskap om ledarskaps-

teorier i relation till företagets kontext. 3) Träning i ledarskapsbeteende, till exempel hur 

intern kommunikation kan ske så effektivt som möjligt, hur svåra situationer ex. konflikter 

kan hanteras som chef, kunskap om svensk arbetsmiljölagstiftning och kollektivavtal m.m. 4) 

Diskussioner med andra chefer och ledare i form av nätverk, mentorskap och individuell 

coaching. 5) Uppföljning av de anställdas hälsotillstånd genom att implementera hälso-

strategier och nyckeltal i verksamheten (ibid, s.88-89).  
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Arbetshälsoekonomi 

Att använda ekonomiska incitament är ett bra sätt att få organisationer att investera i 

arbetsmiljön, särskilt i små och medelstora företag eftersom regler och bestämmelser ibland 

inte är tillräckligt för att förmå dem till detta (Aronson, 2012, s. 383). Arbetsmiljöfrågorna har 

varit och är en känslig fråga mellan parterna i arbetslivet. Frågeställningen om förhållandet 

mellan en god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor balanseras mot produktivitet och lönsamhet 

(ibid). Det finns starka indikationer på samband mellan ohälsa och dålig ekonomi i företagen 

(Frick & Johanson, 2013). Små företag betraktar arbetshälsa och det hälsofrämjande arbetet 

som en extra kostnad. Så blir fallet med ett smalt synsätt där huvudsakligen efterhjälpande 

åtgärder erbjuds (WHO, 2002). Om man ser på arbetsmiljö och hälsa ur ett bredare perspektiv 

och räknar in förebyggande och främjande åtgärder i produktionskostnaderna i företaget så 

visar ekonomiska kostnads-intäkts analyser snabb utdelning både avseende produktivitet och 

lönsamhet (ibid). Enligt den Europeiska arbetsmiljöstrategin (COM, 2007) kan ekonomiska 

incitament vara effektiva när det gäller att främja arbetsmiljön, särskilt i små och medelstora 

företag. Men de organisationer som kan tillhandahålla ekonomiska incitament för 

arbetsmiljön, till exempel försäkringsgivare, behöver vägledning om vad de ska göra och hur 

det ska gå till. Så här förklaras det i den europeiska arbetsmiljöstrategin (Gemenskapens 

Arbetsmiljöstrategi, 2007, s.12; Europeiska arbetsmiljöbyrån): 

Medvetenheten kan också ökas särskilt i små och medelstora företag genom att direkta eller 

indirekta ekonomiska incitament tillhandahålls för förebyggande åtgärder. Sådana incitament 

kan vara en möjlig sänkning av de sociala avgifterna eller försäkringspremierna beroende på 

den investering som görs för att förbättra arbetsmiljön och/eller minska olyckorna, 

ekonomiskt stöd för arbetsmiljöstyrning och införande av arbetsmiljökrav i 

upphandlingsförfarandena för tilldelning av offentliga kontrakt. (s. 12). 

 

European Agency for Safety and Health at Work (2010) konstaterar också att 

försäkringsrelaterade ekonomiska stimulansåtgärder kan vara effektiva incitament för 

företagen att investera i och arbeta med säkerhet- och hälsofrågor. De menar att det finns 

belägg för att ekonomiska incitament förändrar företagen och dess anställdas beteenden så att 

de blir mer motiverade att arbeta med arbetsmiljö- och hälsa och kan minska graden av 

arbetsmiljö- och arbetshälsorelaterade incidenter i företagen (ibid, s.8). Dellve, Skagert och 

Eklöf (2008) konstaterar att frisknärvaron var högre i de företag där systematiskt 

arbetshälsoarbetet och säkerhetsarbete var implementerat och rutinerna kring dessa var tydliga 
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och välorganiserade. De påtalar dock vikten av ökat rapportering kring arbetsrelaterade 

olycksfall och sjukdomar för att ytterligare kunna förbättra arbetsmiljön och bibehålla 

arbetsförmågan hos de anställda (ibid). 

Begrepp inom arbetsmiljö- och hälsoarbete 

I företagshälsovårdens arbete och även inom arbetsmiljöarbetet generellt används begreppet 

prevention (Aronsson, 2012 s. 391). Preventiva åtgärder delas i denna studie in i in i följande 

områden: 

Främjande arbetssätt - Hälsopromotivt  

Innebär insatser för att öka motståndskraften; hälsofrämjande strategier. Den hälsopromotiva 

arbetsrelaterade insatsen kan ses som en effekt av ökad insikt om att den enskilda individens 

hälsa och välbefinnande har en allt större betydelse för företagens effektivitet och lönsamhet 

(Aronsson, 2012, s.391). Främjande åtgärder är åtgärder för att stärka eller bibehålla 

människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande (Socialstyrelsen, 2009). 

Förebyggande arbetssätt - Primär och sekundär prevention  

Primär prevention 

Innebär insatser för att minska exponeringen så att en skada aldrig uppstår. Fokus är på denna 

nivå mot identifiering av orsaken till problemet snarare än på hur man skall hantera eller 

skydda sig mot existerande risker. På organisationsnivå kan detta innebära till exempel att 

man försöker organisera arbetet så att risker för människors hälsa i princip inte ska 

uppkomma (Aronsson, 2012, s. 391).  

Sekundär prevention  

Sekundär prevention innebär insatser för att reducera och hantera uppkomna 

arbetsmiljöproblem och hälsorisker. Detta är troligen den mest vanliga formen av 

arbetsmiljöarbete i Sverige idag. Exempel på åtgärder kan vara hälsoinriktad 

gruppverksamhet ex. stresshantering, chefshandledning (Aronsson, 2012, s.392).  

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivare ska förebygga ohälsa genom att söka, 

finna och åtgärda bristerna innan det händer någon olycka (AFS 2001:1, 2§).   
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Inom hälso- och sjukvårdsarbete innebär förebyggande insatser åtgärder som syftar till att 

bevara god hälsa, förhindra uppkomst av sjukdom, skada eller försämrat hälsotillstånd 

(Socialstyrelsen, 2006).  

Efterhjälpande och rehabiliterande arbetssätt - Tertiär prevention 

Ett efterhjälpande arbetssätt i arbetsmiljöarbetet kallas också tertiär prevention (Aronsson, 

2012, s. 393). Utgångspunkten i sekundär och tertiär prevention är som regel patogen och 

handlar om att behandla, rehabilitera och bedriva efterhjälpande aktiviteter (Tangen & 

Conrad, 2009, s.12). Detta innebär att hälsoproblem som redan uppkommit skall behandlas 

och botas. Prevention kan tyckas felaktigt använd i detta sammanhang, men kunskaperna som 

uppkommer efter att symtom på ohälsa visat sig kan återkopplas i verksamheten och användas 

i det förebyggande primära och sekundär preventiva arbetet (Aronsson, 2012, s. 393). 

Socialstyrelsen avråder dock från användning av termen och hänvisar istället till termerna 

behandling och rehabilitering (Socialstyrelsen, 2009). 

Behandling 

I klassifikationer av vårdåtgärder, KVÅ avser termen ”behandling” vårdåtgärder som syftar 

till att förebygga ohälsa eller bevara eller förbättra den enskildes hälsotillstånd 

(Socialstyrelsen 2005).  

Rehabilitering 

Socialstyrelsens termbank (2007) beskriver rehabilitering enligt följande: ”Rehabilitering 

innebär insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån 

dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga 

samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet”.  

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om Anpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) anges i 

inledningen att ”verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering bör organiseras så att 

problem hos arbetstagarna upptäcks så tidigt som möjligt. Målet bör vara att hitta ett 

gemensamt system för skadeförebyggande åtgärder genom anpassning av arbetet och 

efterhjälpande åtgärder i form av arbetsanpassning och rehabilitering” (s.5). Se även Bilaga 3 

som används vid begreppsförklaring i samband med intervjutillfällena. 
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Modellen nedan ger exempel på promotion och olika preventiva åtgärder inom det 

psykosociala arbetsmiljöområdet på olika nivåer i en organisation (Aronsson, 2012, s.393). 

Modell för promotion och prevention inom pyskosocial arbetsmiljö (Aronsson, 2012, s. 393). 

Figur 2 

 Promotion: 

Främja, 

utveckla 

Primär 

prevention: 

Reducera 

risker 

Sekundär 

prevention: 

Hantera 

risker 

Tertiär 

prevention: 

Bota, 

behandla. 

Individ Individutveckling Utforma arbeten  Stresshantering Behandling, 

rehabilitering 

Arbetsplats/ 

grupp 

Grupputveckling, 

lärande 

Ledarutveckling, 

arbetsmiljö- 

kartläggning 

Handledning Kris, 

konflikter, 

mobbning. 

Organisation Organisations-

utveckling 

Organisera för 

att reducera 

risker 

Systematiskt 

arbetsmiljö-

arbete 

Kris 

 

I denna undersökning indelas de komparativa grupperna i en främjande och förebyggande 

grupp vilket enligt begreppen ovan innebär en gruppering där företagen arbetar huvudsakligen 

med främjande promotion och primär och sekundär prevention. Den andra komparativa 

gruppen arbetar huvudsakligen efterhjälpande och rehabiliterande vilket innebär tertiär 

prevention enligt modellen ovan. För att illustrera begreppen på de olika nivåerna för 

respondenterna används Niofältstabellen (FAS 05, 2005). 

Niofältstabellen - En tabell för analys av arbetsmiljö- och hälsoarbete 

Sveriges Kommuner och Landsting har i sina råd för upphandling av företagshälsovård (FAS 

05, 2005) betonat faktorer som är viktiga vid bedömning av företagshälsovårdens kvalitet. 

Niofältstabellen används för att hjälpa organisationerna att analysera hur de vill nyttja 

företagshälsovården i sitt arbetsmiljö-och hälsoarbete, men även för att hjälpa 

organisationerna att formulera önskvärda mål för sitt eget arbetsmiljö- och hälsoarbete (ibid). 

Inriktningen och implementeringen av arbetsmiljö- och hälsoarbete i organisationerna kan ske 

på nio olika nivåer: På individ-, enhets- och organisationsnivå med både hälsofrämjande, 

förebyggande och efterhjälpande innehåll. Niofältstabellen är tänkt som analysredskap för 

organisationernas interna och externa arbetsmiljö- och hälsoinsatser (ibid).  
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Niofältstabellen för analys av arbetsmiljö- och hälsoarbete i organisationer (FAS 05, 2005): 

Figur 3 

Inriktning Individ Enhet Organisation 

Främja Hälsa    

Förebygga Ohälsa    

Efterhjälpa    

 

Problemformulering 

Hälsa i arbetslivet är ett särskilt målområde inom folkhälsopolitiken, och det poängteras att 

arbetsplatsen är en betydelsefull arena för förebyggande insatser som omfattar både direkt 

arbetsrelaterade faktorer och hälsorelaterade levnadsvanor (FHI, 2011). Den nationella 

handlingsplanen för en förnyad arbetsmiljöpolitik hävdar att arbetsmiljön skall vara 

utvecklande och bidra till god hälsa och att arbetsmiljön som framgångsfaktor och 

konkurrensmedel skall lyftas fram (Regeringens skrivelse 2009/10:248). Mindre företag har 

ofta sämre kunskapsmässiga och andra resurser att hantera arbetsmiljöproblem (ibid). Små 

företag är en grupp av företag som enligt studier nästan alltid har ett informellt och mindre 

organiserat arbetsmiljöarbete (Frick & Johanson, 2013). Målstyrning och uppföljning enligt 

riktlinjerna för systematiskt arbetsmiljöarbete är sällsynt (ibid). Det är därför av intresse ur ett 

hälsofrämjande arbetslivsperspektiv att ytterligare utforska hur de små företagen inriktar sitt 

arbetsmiljö- och hälsoarbete samt vilka incitament som är betydelsefulla för deras arbetssätt. 

Studien vill också undersöka om det finns skillnader i incitamenten hos små företag som 

arbetar med huvudsakligen främjande och förebyggande arbetsmiljö- och hälsoåtgärder 

jämfört med företag som inriktar sig mer på efterhjälpande och rehabiliterande åtgärder.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka små företags arbetsmiljö- och hälsoarbete och att 

identifiera incitament som har betydelse för företagens inriktning i sitt arbetsmiljö- och 

hälsoarbete. Studien vill också undersöka likheter och skillnader i företagens incitament 
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utifrån två komparativa perspektiv: Främjande och förebyggande respektive efterhjälpande 

och rehabiliterande arbetsmiljö- och hälsoåtgärder.  

Frågeställningar  

 Hur arbetar små företag med arbetsmiljö- och hälsoarbete utifrån perspektiven 

främjande och förebyggande respektive efterhjälpande och rehabiliterande åtgärder? 

 Vilka incitament stimulerar företagen att arbeta med arbetsmiljö och hälsa? 

 Vilka likheter och skillnader finns hos de små företagen rörande incitamenten för 

inriktningen på arbetsmiljö- och hälsoarbetet för företag som arbetar företrädesvis 

främjande och förebyggande jämfört med företag som arbetar huvudsakligen 

efterhjälpande och rehabiliterande? 

Metod  

Design  

Studien är utformad som en kvalitativ intervjustudie med en komparativ design och en 

abduktiv ansats. I den kvalitativa undersökningen är det deltagarnas perspektiv, vad de 

uppfattar som betydelsefullt och viktigt och den kontextuella förståelsen med värderingar och 

åsikter som är utgångspunkten för forskningen vilket gjorde att denna forskningsmetod var 

mest lämpad att besvara studiens syfte (Bryman, 2011, s. 371). Den komparativa designen 

innebar i denna studie en jämförelse mellan ett främjande och förebyggande arbetssätt i 

förhållande till ett efterhjälpande och rehabiliterande. Detta sätt att jämföra olika grupper av 

respondenter är mer vanligt i kvantitativa studier där forskningen är mer strukturerad med väl 

avgränsade begrepp (ibid). I denna studie lämpade sig dock en komparativ design för studiens 

fortsatta syfte eftersom två olika grupper skulle jämföras avseende likheter och skillnader 

rörande incitamenten för inriktningen på arbetsmiljö- och hälsoarbetet. En abduktiv ansats 

innebär ett kontinuerligt utbyte mellan empiri och teori och kan beskrivas som ett sätt att 

utforska relationen mellan observationer och teoretiska begrepp (Fenn et al., 2013). Tidigare 

forskning jämfördes i undersökningen med termer och begrepp som uppkom i samband med 

analysen av intervjuerna och ytterligare forskning kunde därefter vid behov att belysas. 
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Urval 

Studien innefattade sex små företag i formen aktiebolag med 10 upp till 50 anställda, alla 

verksamma i en kommun i Norrland. Aktiebolag valdes för att studera företag där 

respondenterna hade direkt kontroll över och påverkan på företagens ekonomi. Små företag 

har också stora möjligheter att självständigt leda och fördela arbetet och därmed påverka val 

inom arbetsmiljöområdet. Det valda upptagningsområdet var ett logistiskt urval för 

undersökaren som är bosatt på undersökningsorten. Microföretag med en till nio anställda 

exkluderades i studien. Detta eftersom studien också ville belysa dokumentationen enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och då är tio 

anställda eller fler en intressantare målgrupp eftersom viss dokumentation då är lagstadgad i 

även i de små företagen enligt föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (ibid).  

Urval 1  

Inledningsvis skedde ett slumpvis urval av respondenter via en bruttolista med 211 små 

företag i kommunen med bolagsformen aktiebolag. Företagen fanns registrerade i en databas 

via affärs- och kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralen; UC (www.uc.se). Att välja 

aktiebolag gav undersökaren möjligheten att i den aktuella kommunen söka företag med rätt 

antal anställda utifrån målgruppen. Företag med VD och huvudkontor utanför den aktuella 

kommunen och som hade färre än tio anställda i verksamma i den aktuella kommunen uteslöts 

ur studien. Undersökaren var parallellt med studierna yrkesverksam som Ergonom och 

legitimerad Fysioterapeut på en företagshälsovård i den aktuella kommunen. För att undvika 

beroendeställning exkluderades därför alla företag som var anslutna till undersökarens 

företagshälsovård från bruttolistan och studien. Studiens första slumpvisa urval skedde genom 

att var tionde företag i UC registret valdes ut efter kontroll mot urvalskravet; små företag i 

bolagsformen aktiebolag med 10-50 anställda och ej kunder hos undersökarens 

företagshälsovård. Företag kontaktades i turordning av undersökaren tills mättnad hade 

uppnåtts dvs. när undersökaren hade fått sex företag som kunde delas in i två jämförande 

grupper. Detta skedde efter nio telefonintervjuer. (Schematisk bild över urvalsprocessen finns 

bifogad i Bilaga 9). 

Urval 2 

Inför telefonintervjuerna (se Datainsamling och Bilaga 1) och de kommande slutliga 

semistrukturerade intervjuerna (se Datainsamling och Bilaga 4) skedde ett strategiskt urval 

http://www.uc.se/
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(Tjora, 2010/2012, s. 113) med avseende på respondenternas befattning och ansvar. Det 

inledande telefonsamtalet skedde med arbetsmiljöansvariga på respektive företag vilket 

innebar VD eller verksamhetschef eller eventuell annan arbetsmiljöansvarig med delegerat 

ansvar för arbetsmiljö- och hälsofrågor. Detta för att nå rätt målgrupp för studien det vill säga 

de som ytterst hade ansvaret för arbetsmiljö- och hälsoarbetet i företaget. De följande 

semistrukturerade intervjuerna som redovisas under Datainsamling och i Bilaga 4 riktades 

mot samma respondenter i företagen. Fem respondenter var VD för företagen och deltog både 

i telefonintervjun och vid den efterföljande semistrukturerade intervjun. Vid en telefonintervju 

kontaktades VD:n personligen via telefon, accepterade en telefonintervju men hänvisade 

därefter för själva intervjun till en anställd med delgerat arbetsmiljöansvar i företaget. Den 

efterföljande semistrukturerade intervjun skedde därför med två representanter för företaget; 

både VD och arbetsmiljöansvarig.  

Urval 3 

Sex selektivt utvalda företag indelades efter telefonintervjun i två fokusgrupper för en fortsatt 

komparativ design i studien. I samband med det slumpvisa urval 1 och urval 2 gjorde 

undersökaren parallellt en selektiv tematisk analys enligt Niofältstabellen tills undersökaren 

hade fått mättnad med två grupper innehållande tre accepterande företagsrepresentanter per 

grupp. De fördelades inom de två komparativa undersökningsområdena; främjade och 

förebyggande arbets- och hälsoarbete respektive efterhjälpande och rehabiliterande. Att indela 

den senare undersökta gruppen i både efterhjälpande och rehabiliterande ansats var ett 

medvetet val då rehabilitering kan vara en typ av efterhjälpande insats (AFS 1994:1; FAS 

2005). I inledningen till Arbetsmiljöverkets författningssamling om Arbetsanpassning och 

rehabilitering (AFS 1994:1) nämns också bland annat ”efterhjälpande åtgärder i form av 

arbetsanpassning och rehabilitering” (s. 5). För närmare beskrivning av begreppen, se Bilaga 

3. Ingen av de telefonintervjuade företagens representanter uppgav att de hade åtgärder inom 

endast en av de komparativa grupperna varför urvalet till respektive komparativa grupp 

skedde där majoriteten av insatserna bedömdes äga rum enligt undersökarens tolkning av 

svaren på frågorna vid telefonintervjun.  

Sammanfattande presentation av företagen och respondenterna 

Bransch: Det slumpvisa urvalet ledde till att det blev sex företag med totalt sju respondenter 

(två respondenter deltog från ett av företagen) från helt olika branscher som deltog i studien. 
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Följande verksamhetområden var representerade genom respondenterna på respektive företag 

i studien: Byggbranschen, fastighetsbranschen, måleribranschen, restaurangbranschen, 

städbranschen och åkeribranschen. 

Antal, kön och ålder: Antalet anställda hos de intervjuade företagen var 10-17 anställda. Ett 

av företagen hade huvudsakligen äldre anställda med en medelålder på 48 år. Ett av företagen 

hade övervägande yngre anställda med en medelålder på uppskattningsvis 23 år. Ett företag 

hade endast kvinnliga anställda och ett företag hade 85 % kvinnor. Övriga fyra företag var 

företag där antalet manliga anställda dominerande överlag. Det var minst 70 % män.  

 

Respondenterna: Två kvinnliga respondenter deltog: En kvinnlig VD och en kvinnlig anställd 

med delgerat ansvar för att driva och utveckla arbetsmiljö- och hälsoarbetet i företaget. 

Övriga respondenter var män och VD för företagen. Åldersspannet bland de intervjuade 

respondenterna från företagen var från 40 upp till 67 år. 

Litteratursökning 

En litteratursökning har gjorts för att identifiera tidigare forskning avseende arbetshälsoarbete 

och arbetshälsa i små företag. Sökningarna har gjorts i Academic Search Elite, Diva, Google 

Scholar, PubMed, Science Direct och SwePub. Sökord som använts var olika varianter och 

kombinationer av  “work”, “occupational healthy”, “work enviroment”, “safety”, “health”, 

“small enterprises”, “small companies”, “management”, “leadership”.  Artiklarna var skrivna 

på engelska eller svenska och huvudsakligen valdes artiklar publicerade i Norden eller Europa 

för att kunna jämföra med svenska förhållanden. Ett stort antal artiklar hittades som berörde 

arbetsmiljö och hälsa. När sökorden kompletterades med ”små företag” fanns dock fortsatt 

flera intressanta artiklar som på olika sätt undersökte hur arbetshälsoarbete kan implementeras 

och bli kostnadseffektivt i små företag. Flera artiklar fanns även med fokus på förebyggande 

arbetsmiljöarbete i små företag i både Sverige, Norden och Europa som varit geografiska 

fokusområden i nämnd ordning för att kunna jämföra förhållandena med Sveriges.  

Datainsamling 

Fokuserad telefonintervju 

De slumpvis utvalda företagen från urval 1 och de aktuella personerna i företagen utifrån 

urval 2 kontaktades av undersökaren via telefon. Undersökaren informerade dem muntligt om 
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studiens syfte och innehåll samt gjorde en fokuserad (Tjora, 2010/2012, s. 97, 101), mycket 

kort intervju om hur de arbetade med arbetsmiljö och hälsoarbete i sitt företag utifrån 

”Niofältstabellen” (FAS 05, 2005). För att kunna genomföra en inledande kort, fokuserad 

intervju (Tjora, 2010/2012, s. 97, 101) var frågorna formulerade i en helstrukturerad design 

med ja och nej frågor som styrdes av undersökningens begrepp i den analysmodell som 

studien utgick ifrån (Lundh, 2012, s. 23; Tjora, 2010/2012, s. 97, 101). De helstrukturerade 

fokuserade intervjufrågorna (ibid) var indelade i specifika teman som undersökaren vill 

beröra. Det var tolv frågor kring arbetsmiljö- och hälsa med fyra frågor kring främjande 

arbete, fyra frågor kring förebyggande arbete och fyra som berörde efterhjälpande/ 

rehabiliterande arbete och åtgärder. Det fokuserade frågeformuläret presenteras i Bilaga 1. De 

första fokuserade urvalsintervjuerna via telefon tog 10-15 minuter per företag. Företagen 

informerades vid samtalet om att det inte var garanterat att de kom med i studien eftersom 

ytterligare ett urval skulle komma att göras av undersökaren när samtalen genomförts. De 

tillfrågades om eventuellt samtycke till att delta i studien om det skulle bli aktuellt efter det 

selektiva urvalet som skedde av undersökaren. De informerades också om studiens 

konfidentialitet och att det var frivilligt att delta. 

Accepterat medgivande 

Ett elektroniskt brev för informerat samtycke skickades till de i urval 2 utvalda 

respondenterna som vid telefonintervjun tackat ja till vidare deltagande i studien. Detta 

skedde efter urval 3 då undersökaren gjort en selektiv komparativ gruppering av företagen i 

studien. Brevet innehöll en skriftlig information om studiens syfte, metod och etiska 

överväganden (se Bilaga 2) och skickades till respondenternas elektroniska postadresser vilka 

undersökaren erhållit vid telefonintervjun. Undersökarens elektroniska postadress som student 

på Högskolan i Gävle användes vid all elektronisk brevkommunikation med respondenterna. 

Efter en vecka skickades en påminnelse till respondenter som ännu inte svarat, med ett 

förtydligande om vikten av att respondenten skulle återsända ett skriftligt svar med accepterat 

medgivande till undersökaren. Accepterat deltagande till den semistrukturerade intervjun 

bekräftades av alla respondenter inom två veckor från telefonintervjun i urval 1. Detta skedde 

via elektronisk brev (fyra respondenter) eller via muntligt telefonmedgivande till under-

sökaren i samband med tidbokning för den semistrukturerade intervjun (tre respondenter). 

Efter skriftligt eller muntligt accepterat medgivande bokades tid för den semistrukturerade 

intervjun. Den i förväg planerade intervjutiden; 45-60 minuter ändrades efter telefonkontakt 
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vid urval 1 i informationsbrevet till 30-45 minuter eftersom undersökaren bedömde att det var 

lättare att få respondenterna att ta sig tid och ställa upp på en fördjupad semistrukturerad 

intervju om en kortare tid för detta presenterades. Det var endast en respondent från urval 1 

och 2 som avböjde den semistrukturerade intervjun och därmed blev ett bortfall. Orsaken till 

detta delgavs inte undersökaren.  

Komparativa semistrukturerade intervjuer 

De följande semistrukturerade intervjuerna skedde med hjälp av en förutbestämd 

intervjuguide med specifika teman som undersökaren ville belysa utifrån studiens syfte 

(Bryman, 2011, s.415). (Se Bilaga 4). En semistrukturerad intervju ger respondenten stor 

frihet att utforma svaren utifrån sin egen kontext men ger samtidigt undersökaren möjlighet 

att följa sitt tema för undersökningen (ibid). Vid en semistrukturerad intervju kan frågorna 

ställas i valfri ordning och det finns också möjlighet att ställa uppföljningsfrågor till det som 

uppfattas vara viktiga och intressanta svar (ibid). Att undersökaren genom sin yrkesroll och 

anställning hade en förförståelse i ämnet, lyftes inte fram vid själva intervjutillfället. 

Intervjuaren presenterade sig inledningsvis som student vid Magisterprogrammet i 

Arbetshälsovetenskap på Gävle Högskola och presenterade syftet med sin undersökning. 

Ingen av respondenterna visste innan intervjun vad undersökaren hade för yrkesbakgrund. 

Intervjuerna skedde inom en sammanhängande fem veckors period under april och maj månad 

2014. De spelades in som en ljudfil via undersökarens privata mobiltelefon efter godkännande 

från respondenterna. De semistrukturerade intervjuerna skedde i de deltagande företagens 

egen arbetsmiljö, på deras arbetsplatser för att skapa en förtroendefull och trygg miljö för 

respondenterna på företagen (Tjora, 2010/2012, s. 93). Intervjuerna skedde enligt selektering i 

urval 2. Detta innebar att fem intervjuer skedde direkt med VD för företagen. En av 

intervjuerna skedde med två respondenter från företaget; både VD och en anställd 

administratör som hade delegerat ansvar att driva och utveckla företagets arbetsmiljö- och 

hälsoarbete. Intervjuerna skedde på dag och tid som önskades av respondenterna. Två 

intervjuer fick vid ett flertal tillfällen bokas om till nya tider eftersom respondenterna fått 

förhinder. Intervjuerna ägde rum endast vid ett tillfälle per företag och pågick i 30-60 minuter 

per företag. Det visade sig vid intervjutillfällena att den i informationsbrevet angivna tiden för 

intervjuerna (30-45 minuter) var tillräcklig för att erhålla mättnad utifrån de planerade 

semistrukturerade frågorna. Endast en intervju pågick mer än 45 minuter. En dialogisk 

validering (Malterud, 2003/2009, s. 180) skedde vid behov under intervjun: Undersökaren 
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inledde med de semistrukturerade frågeställningarna och förtydligade vid behov eller 

upprepade det i samtalet sagda för bekräftelse och rättelse om något var oklart. Endast korta 

stödnoteringar skedde av undersökaren under intervjun för att underlätta aktivt lyssnande 

(Svensson & Starrin, 2011, s. 68). Vid alla intervjuer presenterade undersökare de olika 

begreppen i Niofältstabellen för respondenterna för att försäkra sig om att de intervjuade 

kände till vad som avsågs med respektive begrepp. (Se Bilaga 3). När intervjun var 

genomförd avslutade undersökaren inspelningen med ett sammanfattande post skriptum (PS) 

med sina huvudintryck från intervjun med respondenterna som åhörare. Då gavs återigen 

tillfälle för respondenterna att korrigera och göra förtydliganden, ge ytterligare information 

samt att bekräfta att det sagda var korrekt (Malterud, 2003/2009, s. 71). När intervjun 

avslutats efterfrågade tre av respondenterna att få ta del av studien när den är publicerad. 

Övriga respondenter har inte aktivt uttryckt intresse att få ta del av studien när den är 

publicerad men kommer att erbjudas detta via nytt elektroniskt brev när den är godkänd. 

Bortfall 

Åtta företag kontaktades slumpvis från bruttolistan men exkluderades redan innan 

telefonintervjun i urval 1 genom att de hade huvuddelen av sin verksamhet på andra orter i 

landet och färre än 10 anställda verksamma på den ort där undersökningen genomfördes. Två 

telefonintervjuade respondenter exkluderades då det under telefonintervjun uppdagades att 

deras företag var kunder hos undersökarens företagshälsovård. Respondenten på ett kontaktat 

företag avböjde redan efter den inledande presentationen av studien att delta på grund av 

tidsbrist. Ett slumpvis valt företag med en selekterad respondent enligt urval 2 ställde upp på 

telefonintervjun och genomförde den, men avböjde därefter vidare medverkan till den semi-

strukturerade intervjun utan att ange skäl till detta. Undersökaren accepterade detta utan att 

fråga om anledningen. 

Analys 

Det transkriberade intervjumaterialet bearbetades med en hermeneutisk grund (Bryman, 2011, 

s. 507). Hermeneutiken använder tolkningen som huvudsaklig forskningsmetod och 

bedömdes därför vara lämplig i denna studie (idib). Alla intervjuer transkriberades till text av 

intervjuaren med hjälp av Microsoft Office Word. Detta skedde i nära anslutning till 

intervjutillfället. Att göra transkriberingen i nära anslutning till intervjuerna gav möjlighet till 

ökad medvetenhet om olika teman i materialet som därefter kunde belysas ytterligare i de 
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återstående intervjuerna (Bryman, 2011, s. 430). Att inte vänta med textanalyserna utan 

genomföra dem kontinuerligt i nära anslutning till intervjun gav också möjlighet att vid behov 

korrigera till exempel intervjutekniken (Bryman, 2011, s. 430; Malterud, 2003/2009, s. 72). 

Genom att göra en detaljerad genomgång som transkriberingen innebar fick undersökaren 

också tidigt tillgång till innehållet i materialet vilket kunde leda till nya sammanhang och 

utrymme för reflektioner och inledande slutsatser redan vid transkriberingstillfället (Malterud, 

2003/2009, s.80).  Att undersökaren själv strukturerade det inspelade intervjumaterialet i text 

gav en överblick och var i sig en början till en analys (Kvale, 1997). De transkriberande 

intervjuerna resulterade i totalt 60 sidor text med en spridning på åtta till tretton sidor per 

intervju. Analysen av textmaterialet genomfördes med en abduktiv ansats av undersökaren 

vilket innebar ett kontinuerligt utbyte mellan empiri och teori; ett sätt att utforska relationerna 

mellan observationer från intervjumaterialet och teoretiska begrepp (Fenn et al., 2013). 

Analysen inleddes med en upprepad narrativ genomläsning för att tolka innehållet. I 

hermeneutisk vetenskap kallas berättelser för narrativer (Malterud, 2003/2009, s.138). Målet 

för den narrativa genomläsningen var att identifiera respondenternas berättelse, redogörelse 

för kopplingar mellan olika skeenden i förhållande till kontexten (Bryman, 2011, s. 532). 

Därefter skedde en efterföljande fördjupad tematisk innehållsanalys (Bryman, 2011, s. 528) 

utifrån en teoretisk referensram (Malterud, 2003/2009, s. 49). Den detaljerade tematiska 

analysen inleddes teoristyrt med tvärgående analys av de olika intervjuerna där texten 

sorterades enligt förutbestämda kategorier (Malterud, 2003/2009, s. 97). I detta fall utgick 

kategoriseringen från Niofältstabellen (FAS 05, 2005) som i denna studie utgjorde den 

teoretiska referensramen. Materialet sorterades således utifrån de olika fälten i 

Niofältstabellen med olika företagsorganisatoriska nivåer och de tidigare beskrivna teorietiska 

begreppen inom arbetsmiljö- och hälsoarbete (ibid). Därefter kondenserades innehållet i 

texten ytterligare och undersökaren sökte systematiska betydelseenheter; textstycken som 

beskrev ett för kontexten meningsfullt och avgränsat tankeinnehåll (Birgerstam, 2009, s. 95). 

Kriterier för en identifierad betydelseenhet var att den innehållsmässigt skulle bilda en 

naturlig avgränsning av och slutenhet kring ett budskap, ett kännetecken eller en tanke som 

upplevdes relevant för de olika teman som användes (ibid). Dessa betydelseenheter 

renodlades därefter i betydelsekärnor som strukturerades utifrån den centrala innebörden i 

varje avgränsad betydelseenhet till tematiskt samordnade kategorier (Birgerstam, 2009, s. 96).  

Intervjumaterialet indelades således utifrån den inledande tematiska analysen i nio teman 

enligt Niofältstabellen. Från dessa nio teman kondenserades därefter 16 betydelsekärnor, en 
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till tre kärnor per tema. Två betydelsekärnor kondenserades därefter ytterligare till två 

underenheter. (Se exempel på analys i Bilaga 6 och översikt resultatredovisning i Bilaga 7).  

Innehållet i de olika tematiskt samordnade kategorierna som identifierats analyserades 

därefter inom de komparativa grupperna främjande och förebyggande respektive 

efterhjälpande och rehabiliterande arbets- och hälsoarbete. Betydelseenheter och 

betydelsekärnor (Birgerstam, 2011) från de olika grupperna jämfördes för att utvärdera om det 

fanns ett enhetligt mönster (Ludvigsson, 2002, s. 214) eller för att notera om det fanns 

skillnader i incitamenten beroende på företagens inriktning på sitt arbetsmiljö- och 

hälsoarbete. Betydelseenheter och betydelsekärnor som enstaka företag eller mindre än 

hälften av företagen nämnde har ej redovisats i resultatdelen då de ej bedömdes vara relevanta 

eller påverka slutresultatet i den övergripande, jämförande analysen. 

Forskningsetiska överväganden  

Någon etisk prövning via en etisk nämnd bedömdes inte nödvändig med utformningen av 

studie- och urvalsgrupper då undersökaren bedömde att det inte förelåg något beroende som 

kunde påverka undersökningen. Ett första etiskt ställningstagande skedde av undersökaren 

genom att i urvalet av företag exkludera företag som hade en kundrelation till undersökarens 

arbetsplats. De slutligt selekterade deltagarna i studien informerades enligt forskningsetiska 

rådets rekommendationer för brev till undersökningspersoner (Högskolan i Gävle, 2013). De 

informerades enligt de etiska huvudprinciperna informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Respondenterna informerades också om att 

studien ingick som en del i en Magisterundersökning vid Högskolan i Gävle med namngiven 

handledare och att undersökaren ensam var ansvarig utförare av denna undersökning. De 

informerades om att både ljudupptagningen och det transkriberande skriftliga materialet efter 

bearbetning skulle förstöras. Deltagarna erbjöds i informationsbrevet att ta del av uppsatsen 

när den var publicerad. Det var tre respondenter som vid intervjutillfället tackade ja till detta. 

För att säkerställa konfidentialitet har orten där undersökaren gjort undersökningen maskerats 

i det ursprungliga brevet för informerat samtycke. Undersökaren har också valt att inte koppla 

citaten till respektive respondent i företagen utan endast angett vilken komparativ grupp 

företaget tillhör. Detta eftersom flera respondenter ville ta del av studien när den var 

publicerad. Undersökaren bedömde att vissa företag skulle kunna gå att identifiera utifrån 
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orten, branschen och övriga bakgrundsuppgifter om företagen och respondenterna som 

presenterats i undersökningen om det beskrevs för detaljerat. 

Resultat 

Undersökaren har valt att inleda presentationen av resultatet från organisationsnivå eftersom 

ledningens inriktning enligt tidigare forskning (Malmqvist et al., 2007; Torp & Grøgaard, 

2009) har betydelse för utfallet i företaget på enhets och individnivå. 

De komparativa grupperna presenteras i resultatdelen som F/F avseende främjande och 

förebyggande gruppen och E/R för den efterhjälpande och rehabiliterande gruppen.  

Se fördelning av insatserna för de olika företagen i de olika grupperna i Bilaga 5. 

De redovisade citaten har redigerats från vissa grammatiska fel och dialektord som inte 

påverkar innehållet för att underlätta läsningen (Kvale, 2012, s. 112). Utelämnad 

kommunikation har markerats med ”…” för enstaka ord och ”_ _ _” för meningar som 

författaren bedömt inte är relevanta för det citerade sammanhanget (Bryman, 2011, s. 431). 

Vid behov har ett förtydligande gjorts inom parantes. Grupptillhörighet för respondenten som 

citerats anges bakom varje citat. 

1. Främjande Organisation 

1.1 Personalen som en tillgång 

Alla företag i studien uttryckte att personalens välbefinnande och hälsa var viktigt för 

företaget och därmed ett klart incitament för att arbeta med arbetsmiljö- och hälsa i företagen. 

Incitamenten var både ekonomiska men handlade också om en visionär ledarroll: 

”Nej, jag ser det nog inte som en kostnad (att arbeta med arbetshälsa). Det är ju så självklart 

liksom att motorn i företaget skall vara smörjd”. F/F  

”Ja, det är egentligen att… vara så, vad ska jag säga: Försöka vara omtänksam om de andra. 

Om de som är anställda och att de skall trivas. Och det gör jag ju inte bara för 

medmänsklighet utan för att de skall göra ett bra jobb åt mig så att jag har allt att vinna på det, 

att de trivs och gör ett bra jobb och då kommer lojalitet och då kommer väldigt mycket gott ut 

av det.” E/R  

”… mår personerna bra som jobbar här och är i fas med sig själv och med sin omgivning, 

alltså det är ju 100 procent tillbaka till mig, naturligtvis. Det är ju ett givande och tagande. 

Mår en person inte bra så levererar man inte bra heller. Så det är ju, det viktigaste jag har är 

min personal. Liksom utan dem hade ju inte, företaget inte funnits, det är ju bara så.” F/F 

”… en utav våra största konkurrenskraftigaste medel, det är ju personalen. Det är ju 

bemötandet, det är ju liksom… det är ju grunden för att lyckas egentligen. Det spelar ingen 
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roll vad jag har för vision och målsättning på företaget om jag inte har personalen med mig. 

Så är det.” E/R 

1.2 Visionen om det goda ledarskapet 

Ledarrollen belystes av alla respondenter, och i båda grupperna hade Vd:arna en vision om 

hur de ville vara som goda ledare: 

”… det jag kan göra är att försöka skapa en bra stämning i företaget. Det är det viktigaste för 

att folk skall må bra och göra ett bra jobb.” E/R 

”Men å andra sidan så är ju inte företagande så heller så att det här är ett jobb, utan det här är 

en livsstil och man måste ju bestämma sig för hur, hur vill jag driva mitt företag? Och hur 

hade jag vilja blivit, hur hade jag själv velat bli bemött om jag hade varit anställd? ” F/F 

1.3 Dokumentation enligt lagkrav 

1.3.1 Arbetsmiljöverkets roll: Alla företag nämnde lagkrav på dokumentation av 

arbetsmiljöåtgärder i företagen som ett incitament till att genomföra och dokumentera 

åtgärder. Fyra av företagen hade under de senaste åren haft besök av Arbetsmiljöverket (AV). 

Ett företag i respektive grupp E/R och F/F hade inte haft något besök:  

”Och det är klart att man tänkte inte i dom banorna innan. Jag hade ju ingen utbildning och 

ingen erfarenhet om vad man skall tänka på, hur, men när dom (Arbetsmiljöverket) varit på 

besök då fick man hjälp. Då hade man ju deras hemsida att gå efter så nu har man lärt sig 

jättemycket.” E/R 

En uppföljande verksamhet avseende arbetsmiljöåtgärder efterfrågades av ett företag i F/F 

gruppen som hade erforderlig dokumentation men som inte hade haft något besök av AV: 

”Och det känns som att det finns många regler eller lagar som inte efterfrågas efter att det är 

gjort i pränt. Så att ibland känns det som om det är ganska meningslösa saker eftersom det inte 

finns någon uppföljning på det.” F/F 

De företag som hade hela eller delar av sitt arbetsmiljöarbete dokumenterat upplevde ökad 

kontroll och trygghet: 

”Alltså det känns bra att ha (en arbetsmiljöpolicy) om det skulle vara att det händer någonting 

så att man kan påvisa att man har utarbetat den så att man tänker på arbetsmiljön. Och man 

försöker få även de anställda att vara medvetna om den.” E/R 

1.3.2 Kundperspektiv: Ett av företagen genomförde och dokumenterade åtgärderna även ur ett 

kundattraherande incitament: 

”… men däremot så har jag ju känt, speciellt mot de här större projekten man tar då,”_ _ _” 

när vi kommer då med den dokumentation vi har, även om vi är ett litet företag så upplever 

dom det som jättebra. Det känns som om de upplever oss proffsiga på det som vi håller på 

med i och med att vi ha den här dokumentationen.” F/F 
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2. Främjande Enhet 

2.1 Utbildning 

En majoritet av respondenterna uttryckte vikten av att som ledare eller ansvarig anställd för 

arbetsmiljöfrågorna hålla sig själva och de anställda uppdaterade inom arbetsmiljöområdet: 

”Och så har jag gått någon tvådagars kurs också med arbetsmiljö, systematisk arbetsmiljö just 

i branschen.” E/R 

”… Ja, det är ju mycket är ju att man måste ligga på litegrann själv, så är det ju faktiskt, att 

söka (information om lagar och krav) och så vidare” F/F 

2.2 Grupputvecklingsaktiviteter 

Alla företag utom ett hade regelbundet, årligen någon form av grupputvecklingsaktiviteter. 

Alla uppgav som incitament till detta att en ökad gemenskap och samhörighet i arbetsgruppen 

gav positiva effekter på den psykosociala arbetsmiljön: 

”Man lär känna varandra bättre. Man är lite annorlunda privat än vad man är på jobb, så att, 

funkar man, eller man känner varandra på det privata planet så har man bättre förståelse för 

varandra på arbetsplatsen också.” E/R 

”… man kommer liksom närmare varandra på ett annat sätt så att säga. Det blir liksom enklare 

och de här större eller mindre frågorna de blir avdramatiserade enormt mycket… Jag känner 

ju efter man har gjort de här sakerna får jag en bättre respons att kunna komma in och 

diskutera saker osv. Det blir inte så stort. … det går att diskutera på ett bättre sätt…” F/F 

 3. Främjande Individ 

3.1 Tillgänglighet 

3.1.1 Vardagssamtalet. Att vara tillgänglig och att vara en närvarande chef var viktigt för alla 

respondenter i studien vilket citaten nedan exemplifierar: 

”Sedan då så finns det ju alltid arbetsledare osv., men de är ju alltid välkommen hit in och det 

är så jag har velat ha det i och med att här kan man sitta och bara prata med mig så att säga...” 

F/F 

”… när vi sitter och fikar om jag märker att det är någon som inte är på humör eller så där, då 

brukar jag gå in och fråga liksom hur det är som. Då kommer det fram saker och ting ibland.” 

E/R 
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3.1.2 Svårighet att räcka till som ledare: Önskan att vara en tillgänglig ledare påverkades 

även den psykosociala arbetsmiljön för företagsledarna och majoriteten av respondenterna 

berörde detta. Två av respondenterna i F/F gruppen beskrev särskilt sin upplevda situation:  

”Ja, om jag då vet att det är någon som har socialt jobbigt hemma alltså, så då, det är ju svårt 

att inte engagera sig. Det blir mycket samtal… så att då är det naturligtvis samtalet, alltså som 

medmänniska jätteviktigt. … Så det är mycket… (funderar) sådana sociala bitar som sträcker 

sig även utanför arbetstid.” F/F 

”Så egentligen, den sämsta arbetsmiljön, det har jag” F/F 

4. Förebyggande Organisation 

4.1 Skyddsronder: Fem företag angav kundkrav och därmed ett ekonomiskt incitament för 

att genomföra och delta i skyddsronder som entreprenörer ute hos kund: 

”… det finns ju ett system här inom vår bransch.”…”Och då är det ju alltså, det finns ju 

rapportsystem inom det här.”…”det finns alltså klara instruktioner hur det skall hanteras.” E/R 

”På industrisidan fungerar det så att där har jag ju då en försteman, där han då besiktar jobben 

vi gjort tillsammans med beställaren. Ibland har ju beställaren inte tid, men han gör alla 

besiktningar och det är liksom ett krav från beställarhåll på industrisidan också, att det är en 

och samma då som gör det.” F/F 

5. Förebyggande enhet 

5.1 Skyddsombud: Det var endast ett företag av de sex i studien som hade ett eget 

skyddsombud och det var i F/F gruppen. De övriga i F/F gruppen hade haft skyddsombud som 

slutat och uttryckte en önskan om att rekrytera ett nytt. Alla företagen i E/R gruppen ansåg att 

de inte behövde ett eget skyddsombud i företaget. 

”Nej, det var ingen som ville (vara skyddsombud). Och det är väl kanske lite så att så länge 

man får gehör för sina åsikter och man, och det funkar och man kan lösa problem, då är det 

ingen som känner att man har något större behov av att ha ett skyddsombud. ” E/R 

” jag tycker det (skyddsombud) är någonting som är positivt att ha i firman.” F/F 

5.2 Ergonomiutbildning: Ingen av de intervjuade respondenterna uttryckte behov av extern 

ergonomisk utbildningshjälp. Ingen av företagen hade genomfört någon organiserad 

ergonomiutbildning, men alla företag uttryckte att det fanns en informell, intern 

kunskapsöverföring: 

”För här jobbar vi som vi gör. Så att man går parallellt med någon (pausar) under ett ganska 

långt tag i alla fall.”…” Den som lär upp… (tänker) får ta det och lika väl mycket kan det bli 

jag naturligtvis. Att det här och det här får du tänka på. Och sedan just att man inte är rädd att 

hojta till om det är något som inte funkar.” F/F 

”Och där är vi ganska noga alltså att vi skall använda dom…, det har vi ju pratat igenom att 

med killarna att det här att vi skall vara uppmärksamma på att vi använder effektivaste 
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verktygen och hjälpmedlen hela tiden.”…”Dom är absolut delaktiga och det anser jag är helt 

nödvändigt. Det är på det viset man bygger upp kunnandet inom det området också.” E/R 

6. Förebyggande individ 

6.1 Företagshälsovård: Tre företag i studien (två från F/F och en från E/R) var anslutna till 

företagshälsovård och anlitade dem huvudsakligen för arbetsrelaterade besvär, lagstadgade 

hälsoåtgärder samt hälsokontroller. 

6.2 Medarbetarsamtalet: Tre företag (en från F/F och två från E/R) hade inga planerade 

enskilda medarbetarsamtal. De hävdade alla att det fanns utrymme och tid att dryfta 

funderingar från personalen i vardagen ändå. Tre företag hade regelbundna medarbetarsamtal 

årligen (två från F/F och en från E/R gruppen). Strukturen och nyttan med samtalen för de tre 

företagen som hade regelbundna samtal varierade:  

”… när jag sitter ensam med dom, då får jag ju veta mycket, mycket mer än det jag får i ett 

möte med allihopa. Därför i ett möte med allihop är det ju i regel någon eller ett par som 

pratar och de andra sitter bara tyst så att här (vid medarbetarsamtalet) får jag ju in mycket 

mer.” F/F 

”… vi försöker att göra det, sitter ned så här och… Man kan väl säga ärligt också, det är 

liksom lite svårt och… få ut någonting av medarbetarsamtalet…” E/R 

7. Efterhjälpande organisation 

7.1 Skriftlig olycksrapportering: Företagen hade alla varit förskonade från allvarligare 

olyckor. Olycksrapportering skedde i alla företag och alla angav lagkrav som huvudskäl. 

8. Efterhjälpande enhet 

Dagliga åtgärder: Alla företag ansåg att efterhjälpande, dagliga åtgärder vid behov var det 

mest naturliga sättet att arbeta med arbetsmiljö- och hälsa på enhetsnivå. Alla betonade också 

på olika sätt vikten av att alla tar gemensamt ansvar för arbetsmiljön, vikten av täta kontakter 

och öppen kommunikation i arbetslaget och en hög tillgänglighet som chef/VD för att 

möjliggöra detta: 

”På fikarastena är det ju mycket nu, Ja. sånt prat, och på luncherna när vi har fikarummet här. 

Dom som är här funderar på hur man kan lösa… Det är ju fortfarande ett litet företag så man 

har ju det här personliga, komma fram till bästa lösningen gemensamt inte liksom peka med 

hela handen att nu säger reglerna så, då måste du göra så utan… Dom anställda får ju också ta 

sitt ansvar i arbetsmiljön” E/R 

”Ja, att man bara säjer till, att jag upplever att det här är ett problem liksom, så att man kan 

åtgärda det. Det är liksom på…, för många är det kanske på mikronivå det handlar om, men 
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att det är just de här små sakerna som gör att du kanske får problem senare. Att man verkligen 

talar om vad man upplever är jobbigt”. F/F 

”… och det är kanske lättare just för mindre företag också att göra det (arbeta efterhjälpande 

på enhetsnivå), man ser ju personalgruppen mer.” F/F 

9. Efterhjälpande individ 

9.1 Sjukfrånvaro: Ett företag (i gruppen F/F) hade en uttalad skriftlig policy vid 

sjukfrånvaro. Alla företag i studien hävdade att de hade varit förskonade från olyckor och 

allvarligare tillbud samt att sjukfrånvaron var låg. Tre företag hade konfronterat upprepad 

korttidsfrånvaro.  

9.2 Behandling: De efterhjälpande åtgärderna på individnivå bestod hos tre företag (två F/F, 

en E/R) av bidrag till erforderliga behandlingsåtgärder under kontrollerade och begränsade 

former. Detta skedde via offentlig eller privat vård eller via Företagshälsovården om det 

bedömdes arbetsrelaterat. 

9.3 Rehabilitering: Inget företag uppgav att de hade haft någon egentlig rehab process i 

företaget, men alla respondenter angav något sjukfall som lett till långvarig eller upprepad 

sjukfrånvaro. Det var endast i tre företag som någon typ av längre rehabilitering hade 

förekommit varav två var i gruppen F/F 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Studiedesign: En kvalitativ intervjustudie valdes för att kunna utforska svaren från 

respondenterna på en mer detaljerad, personlig nivå. Tidigare forskning kring det 

systematiska arbetsmiljöarbetet i Sverige har huvudsakligen varit kvantitativa studier med 

enkätfrågor och fallstudier (Frick & Johanson, 2013). Det har visat sig när man sedermera 

jämfört resultaten av studier gjorda i Sverige med statistiken över olycksfall under samma 

period att respondenternas och därmed studiernas skattning av arbetsmiljöarbetet tenderar att 

överskatta graden av förebyggande arbetsmiljöarbete eftersom olycksfallen fortsatt att öka 

(ibid). En av respondenterna i urval 1 svarade också för intervjuaren oväntat positivt på alla 

frågorna kring graden av arbetsmiljöarbetet på de olika nivåerna men avböjde därefter en 

semistrukturerad mer detaljerad intervju. Anledningen till detta framkom dock inte. Att endast 

intervjua de ansvariga för arbetsmiljöarbete, i detta fall Vd:arna är en brist i designen. För att 

bättre spegla det faktiska arbetet i företagen vore det värdefullt att även få intervju anställda, 
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och deras upplevelse av hälso- och arbetsmiljöarbetet. Nordlöf et al., (2012) fann exempelvis 

skillnader i hur företagsledningen uppfattade arbetsmiljöarbetet jämfört med skyddsombuden 

som intervjuades. På grund av begränsningar i disponibel tid för arbetet och arbetets storlek 

var detta inte möjligt i denna studie.  

Validitet: Författaren anser att kriterierna för trovärdighet har uppfyllts i denna studie. De 

teoretiska perspektiv och begrepp som använts är relevanta för studiens syfte och Niofälts-

modellen (FAS 05, 2005) är en i Sverige känd modell för utvärdering av arbetsmiljöarbete. 

Metod, syfte och frågeställningar är väl beskrivna vilket kan förstärka den kommunikativa 

och pragmatiska validiteten (Malterud, 2003/2009, s.184-185). Att undersökaren själv 

genomförde transkriberingen förstärker också analysmaterialets validitet. Den som själv 

deltog i samtalet kommer ihåg moment som klargör oklarheter eller är av betydelse för 

innebörden i texten (ibid, s. 80). En preliminär analys av intervjuernas innehåll och utförande 

gjordes efter varje intervju. Undersökaren ändrade också genom analysen av de första 

intervjuerna delvis sitt sätt att förhålla sig till respondenten vilket framgick under de senare 

transkriberade intervjuerna då undersökaren noterade vid transkriberingen att respondenterna 

erhållit mer tid för egen reflektion och tankepauser bland annat (ibid). 

Förförståelsens inverkan: Att inte låta förförståelsen påverka intervjuerna och vara tyst då 

respondenterna tystnade och sökte ord upplevde undersökaren som en svår uppgift under 

intervjuerna. Förförståelsen hade också betydelse för undersökningens design eftersom de 

inledande fokuserade intervjufrågorna skapats och grupperats och senare klassificerats av 

undersökaren i specifika grupper av kategorier i samband med urval 3. Grupperingen skedde 

både genom analys av tidigare forskning samt undersökarens egen förförståelse i ämnet. 

Dessa fokuserade frågor blev sedermera underlag för grupperingen i de två komparativa 

grupperna (se Bilaga 5) vilket medfört att undersökarens förförståelse och egna tolkning haft 

stor betydelse i studien. Undersökarens bedömning är dock att den inledande komparativa 

grupperingen som gjordes stämde relativt bra utifrån företagens arbetssätt som senare 

undersöktes ytterligare genom de fördjupande semistrukturerade frågorna.  

Resultatdiskussion 

Dokumentation: I det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1 §) är det när ett företag har 

tio anställda som lagkraven på viss dokumentation och struktur i arbetsmiljöarbetet ökar. 

Bland företagen i studien var dock dokumentationskraven huvudsakligen ett incitament för att 

få kunduppdrag och uppfylla lag- och kundkrav. Ett företag i E/R gruppen och två i F/F 
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gruppen som hade startat uppbygganden av ett systematiskt arbetsmiljöarbete angav dock att 

det gav en tillfredsställelse och ökad grad av kontroll över verksamheten. Detta tyder på att en 

synlig, känd, dokumenterad struktur kan skapa en känsla av sammanhang och hanterbarhet 

som är viktiga för upplevelsen av en god arbetsmiljö (Karasek & Theorell, 1990). 

Delaktighet och gemensamt ansvar för arbetsmiljön: Alla företag betonade på olika sätt 

vikten av att de anställda är delaktiga och själv tar ansvar för arbetsmiljön och hälsan. Just 

delaktigheten, och ledningens förmåga att implementera arbetsmiljö- och hälsofrågorna i den 

dagliga verksamheten är avgörande och en framgångsfaktor för effekterna av åtgärderna 

(Frick & Johanson, 2013; Malmqvist et al., 2007 s.126). Ett företag som tillhörde gruppen F/F 

hade många åtgärder på organisationsnivå, men färre på avdelnings och individnivå. De 

organisatoriska åtgärderna fick inte genomslag på de övriga nivåerna i önskvärd omfattning. 

Denna VD uppgav en hög arbetsbelastning och önskade ett större engagemang och ansvar för 

arbetsmiljöfrågorna hos sin personal. Ett av företagen i gruppen E/R hade få dokumenterade 

rutiner på organisations- och enhetsnivå och arbetade huvudsakligen efterhjälpande, med 

åtgärder vid behov. Respondenterna i företaget angav ändå en vision och vilja att göra alla 

delaktiga i arbetsmiljöarbetet genom det dagliga mötet och närheten, både fysiskt och socialt 

till VD och arbetsmiljöansvariga i företaget. 

Ledarskapet: En övergripande gemensam faktor för alla företag i studien var att sex av de sju 

respondenterna som var VD för företagen betonade att de alltid var tillgängliga i bemärkelsen 

geografiskt på plats med tid för de anställda eller tillgängliga via telefon. En stor mängd 

forskning har påvisat att ledarskapet har betydelse för de anställdas upplevelse av arbets-

tillfredsställelse vilket är ett viktigt begrepp i kontexten arbetshälsa (Malmqvist et al., 2007 s. 

32).  Forskningen har också visat att variabler i Krav-kontroll-stöd modellen, exempelvis att 

brister i socialt stöd har visat samband med sjukdomsrelaterade utfall (Karasek & Theorell, 

1990). Sjukfrånvaron var låg hos alla de sex undersökta företagen vilket kan tyda på högt 

socialt stöd från arbetsgruppen och ledaren. Ledarskapet kan i de flesta fall påverka de 

arbetshälsofrämjande faktorerna och har därför en stor betydelse för arbetsmiljön och 

medarbetarnas hälsa (Malmqvist et al., 2007).  Flera respondenter betonade svårigheterna att 

vara chef ur ett psykosocialt perspektiv. Larsson (2010) betonar ledarens behov av träning i 

ledarskapsbeteende, till exempel hur intern kommunikation kan ske så effektivt som möjligt 

och hur svåra situationer såsom konflikter kan hanteras som chef. En respondent angav också 

att en mentor fanns tillgänglig som var värdefull för ledaren i det psykosociala arbetet.  
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Ledarskapsutveckling kan även innebära av att få diskutera med andra chefer och ledare i 

former av nätverk, mentorskap och individuell coaching (ibid). 

Psykosocial arbetsmiljö: Psykosociala arbetsmiljöfaktorer som krav, inflytande och stöd i 

arbetet har samband med ett flertal olika hälsoutfall (FHI, 2011 s. 20; Karasek & Theorell, 

1990). Betydelsen av socialt stöd för individers hälsa och välbefinnande diskuteras också allt 

mer i folkhälsoperspektivet (FHI, 2011, s. 21; Sundin, 2009). I arbetslivet handlar det om stöd 

från arbetskamrater och ledare där särskilt ledarens stödjande roll betonats som extra viktigt 

(ibid). Alla respondenter i studien angav i enlighet med detta att delaktighet, samverkan och 

daglig social gemenskap var viktiga främjande arbetsmiljö- och hälsofaktorer i företagen. 

Förebyggande arbete: Alla företag i E/R gruppen ansåg att de inte hade behov av ett eget 

skyddsombud utan kunde vid ett eventuellt behov tänka sig att anlita ett regionalt. Endast ett 

av företagen hade för närvarande ett eget skyddsombud. Enligt Arbetsmiljölagen (AML 

1977:1160, 2011) kap. 6, 2 § om samverkan är det när ett företag har fem anställda som det är 

krav på skyddsombud, även kallat arbetsmiljöombud. I 4 §, kap. 6 (ibid), anges att 

skyddsombudet skall företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och vaka över skyddet mot 

ohälsa och olycksfall. Det skall även bevaka att arbetsgivaren vidtar de åtgärder som behövs 

för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall (ibid, kap. 3, 1 §). Alla 

respondenter i gruppen F/F ansåg att skyddsombudsrollen var viktig och hade eller önskade 

ha ett eget skyddsombud för att de ville ha ett eget skyddsombud som hade daglig och nära 

kontakt med de övriga i företaget, inklusive ledaren. Att ha ett eget skyddsombud i arbetslaget 

kan ge de anställda ökad möjlighet till KASAM med bland annat upplevelse av begriplighet 

och hanterbarhet (Antonovsky, 1991). 

Ytterligare forskning: Undersökaren valde att presentera betydelsekärnor i materialet som 

minst hälften av respondenterna berört. Det fanns dock flera intressanta variabler för vidare 

forskning i intervjumaterialet som färre än tre respondenter nämnt och som inte kunnat 

beskrivas och diskuteras vidare på grund av begränsningar för uppsatsens omfattning. Detta är 

bland annat arbetslagets sammansättning avseende ålder- och könsfördelning, individernas 

eget ansvar för sin hälsa kontra företagets och arbetsgivarens främjande ansvar, flexibel 

arbetstid som en främjande faktor, branschorganisationernas och fackförbundens påverkan på 

arbetsmiljö- och hälsoarbetet, samt ledarskapsrollen i förhållande till ledarens ålder, kön och 

bakgrund. Alla dessa variabler är ytterligare faktorer som respondenterna i denna studie lyft 

fram ur olika perspektiv som betydelsefulla för de små företagens arbetsmiljö- och hälsa.  
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Slutsats 

Resultaten i denna studie är väl överensstämmande med tidigare forskning om arbetsmiljö- 

och hälsoarbetet i små företag. Det viktigaste incitamentet för de små företagen att satsa 

resurser på arbetsmiljö och hälsa var främst en ökad effektivitet hos de anställda och en 

positiv extern konkurrenskraft det vill säga ekonomiska incitament. Resultatet i studien visade 

att det inte var några större skillnader i ledarnas visioner kring arbetshälsa, de ekonomiska 

incitamenten och graden av sjukfrånvaro och olycksfall i företagen i de komparativa 

grupperna. De efterhjälpande insatserna ansågs av respondenterna bidra till en god 

arbetsmiljö- och hälsa i lika hög grad som de främjande och förebyggande insatserna. Studien 

visar att den psykosociala miljön med bland annat ledningens/chefernas fysiska närhet och 

tillgänglighet samt medarbetarnas delaktighet och engagemang var också en de viktigaste 

faktorerna som betonades för att skapa en god arbetsmiljö och hälsa i de små företagen. En 

nära relation mellan arbetsledningen, cheferna och de anställda upplevdes bidra till 

medarbetarnas trivsel och en ökad gemenskap på arbetsplatsen vilket i sin tur ledde till ökad 

lojalitet, effektivitet och en god arbetsmiljö med positivit ekonomiskt utfall. Studien visar att 

det är möjligt för små företag att implementera systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i 

företagen, men att detta ofta sker på ett icke strukturerat och dokumenterat sätt.  

Dokumenterade rutiner och en tydlig struktur i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan ge en 

ökad känsla av KASAM med ökad begriplighet och meningsfullhet och upplevelsen av 

kontroll över verksamheten. Detta kan framgent kan vara en viktig faktor för att öka 

företagens motivation och vilja till dokumentation av det systematiska arbetsmiljö- och 

hälsoarbetet. Chefer och ledare i företagen har också behov av att uppmärksammas och få 

feedback på sitt lagstadgade arbete. Här kan kanske även företagshälsovården i högre grad 

nätverka med företagen och dess ledning och vara en naturlig samarbetspartner i arbetsmiljö- 

och hälsoarbetet. Att från myndighetshåll strategiskt följa upp och kontrollera verksamheterna 

vilket idag görs till exempel av Arbetsmiljöverket är enligt studien en viktig faktor för att öka 

motivationen till satsningar på arbetsmiljö- och hälsoarbete hos de små företagen. Om detta 

kan kopplas till ekonomiska incitament enligt EU:s visioner kan det ge större effekt. Noterbart 

är att ingen av företagen i studien upplevde att de hade behov av någon extern utbildnings- 

kompetens eller samarbetspartner framför allt med tanke på kostnaderna för detta. 

Ekonomiska incitament i form av statligt eller annat stöd/bidrag för ett utvecklat arbetshälso- 

arbete kan därför i framtiden vara värdefullt att sanktionera på nationell/internationell nivå. 



31 

 

Referenser 

Adkins, J.A., Ouick, J..C. & Moe, K.O. (2000). Buildning world-class performance in 

changing times. In Murphy, L.R. & Cooper, C.L. (eds). Healthy and productive work: An 

international perspective. London: Taylor & Francis. 

AFS 1994:1. Arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholm: Arbetsmiljöverket. Hämtad 3 

mars 2014 från http://www.av.se/dokument/afs/AFS1994_01.pdf  

AFS 2001:1. Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Stockholm: Arbetsmiljöverket. Hämtad 27 mars, 

2013, från http://av.se/dokument/afs/AFS2001_01.pdf 

AFS 2012:2 Belastningsergonomi. Stockholm: Arbetsmiljöverket. Hämtad 4 maj 2014, från 

http://av.se/dokument/afs/afs2012_02.pdf 

Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G. & Lundberg, U. (2010) Gränslösa 

arbete. Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber AB. 

AML 1977:1160. (2011) Arbetsmiljölagen med kommentarer. Ödeshög: Danagårds Grafiska 

AB. 

Antonovsky, A. (1979). Health, stress and coping. San Francisco: Jossey-Bass. 

Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Köping: Bokförlaget Natur och kultur. 

(Originalarbete publicerat 1987). 

Antonsson, A.-B. & Schmidt, L. (2003). Småföretag och företagshälsovård- ska berget 

komma till Muhammed eller Muhammed till berget? IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 

 Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M. & Torbiörn, I. (2012). 

Arbets- och organisationspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur.  

Axelsdotter Hök, Å. & Tegle, S. (2008), Svensk företagshälsovård: Litteratur och 

faktaöversikt. Stockholm; Prevent. Hämtad 26 mars, 2013 från 

http://www.prevent.se/Documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/Roller%20i%20arbetsmiljo

arbetet/F%C3%B6retagsh%C3%A4lsov%C3%A5rd/Litt_%C3%B6versikt.pdf 

Axelsdotter Hök, Å. & Tegle, S.(2009). En intervjubaserad nulägesbeskrivning av 

företagshälsovården hösten 2008. Stockholm; Prevent. Hämtad 26 mars, 2013, från 

http://www.prevent.se/documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/roller%20i%20arbetsmiljoa

rbetet/f%C3%B6retagsh%C3%A4lsov%C3%A5rd/slutrapport%20fhv%202009-03-05.pdf 

http://www.av.se/dokument/afs/AFS1994_01.pdf
http://av.se/dokument/afs/AFS2001_01.pdf
http://av.se/dokument/afs/afs2012_02.pdf
http://www.prevent.se/Documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/Roller%20i%20arbetsmiljoarbetet/F%C3%B6retagsh%C3%A4lsov%C3%A5rd/Litt_%C3%B6versikt.pdf
http://www.prevent.se/Documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/Roller%20i%20arbetsmiljoarbetet/F%C3%B6retagsh%C3%A4lsov%C3%A5rd/Litt_%C3%B6versikt.pdf
http://www.prevent.se/documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/roller%20i%20arbetsmiljoarbetet/f%C3%B6retagsh%C3%A4lsov%C3%A5rd/slutrapport%20fhv%202009-03-05.pdf
http://www.prevent.se/documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/roller%20i%20arbetsmiljoarbetet/f%C3%B6retagsh%C3%A4lsov%C3%A5rd/slutrapport%20fhv%202009-03-05.pdf


32 

 

Birgerstam, P. (1999). Ett fenomenologiskt tillvägagångssätt. En parallell till visualisering 

som arbetsmetod.  IB. Lindén, J., Westlander, G. & Karlsson, G. (Red.) Kvalitativa 

metoder i arbetslivsforskning. 24 forskare visar hur och varför (s. 84-106). Stockholm: 

Rådet för Arbetslivsforskning. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2:.4 uppl.). (B. Nilsson, övers.). 

Spanien: Liber AB. (Originalarbete publicerat 2008) 

Comission of the European communities, COM. (2007) Improving quality and productivity at 

work: Community strategy 2007-2012 on health and safety at work. Europeiska 

kommissionen, Bryssel COM(2007) 62 final. Bryssel: Hämtad 3 mars 2014 från  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0062:FIN:EN:PDF 

Dellve, L., Skagert, K. & Eklöf, M. (2008). The impact of systematic occupational health and 

safety management for occupational disorders and long-term work attendance. Social 

Science & Medicine 67, 965-970. doi: 10.1016/j.socscimed.2008.05.030 

European Agency for Safety and Health at Work. (2010). Working environment information. 

Economic incentives to improve occupational safety and health: a review from the 

European perspective. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

doi:10.2802/21517 

Europeiska arbetsmiljöbyrån. (u.å). Ekonomiska incitament. Hämtad 2014-05-23 från 

https://osha.europa.eu/sv/topics/economic-incentives/index_html 

FAS 05. (2005). Råd vid upphandling och samarbete med företagshälsovård. Sveriges 

kommuner och Landsting. Hämtad 26 mars, 2013, från 

http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=38cf7dac-1967-49dd-

82ad-3d68004a56ec&FileName=Rad-vid-upphandling-av-foretagshalsovard_WEBB.pdf 

Fenn. J., Larsson, E., Lundberg, M. Mafi, A., Nordqvist Melander, A. & Wester, M., (2013). 

Att utveckla företag till lärande organisationer. En studie om e-Learnings roll i Knowledge 

Management. Examensarbete, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Teknikens 

ekonomi och organisation. 

FHI (2011). Målområde 4. Hälsa i Arbetslivet. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk 

rapport 2010. Statens Folkhälsinstitut, Östersund. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0062:FIN:EN:PDF
http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=38cf7dac-1967-49dd-82ad-3d68004a56ec&FileName=Rad-vid-upphandling-av-foretagshalsovard_WEBB.pdf
http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=38cf7dac-1967-49dd-82ad-3d68004a56ec&FileName=Rad-vid-upphandling-av-foretagshalsovard_WEBB.pdf


33 

 

Frick, K. (2013) Systematiskt arbetsmiljöarbete - Syfte och inriktning, hinder och möjligheter 

i verksamhetsstyrningen. Hur SAM genomförs i branscherna.(Rapport 2013:12) 

Stockholm: Arbetsmiljöverket. 

Frick, K. & Johanson, U. (2013). Systematiskt arbetsmiljöarbete - Syfte och inriktning, hinder 

och möjligheter i verksamhetsstyrningen. En analys av svenska fallstudier.(Rapport 

2013:11) Stockholm: Arbetsmiljöverket. 

Högskolan i Gävle (2013). Forskningsetiska rådet. Om brev till undersökningspersoner. 

Högskolan i Gävle. Hämtad 26 januari, 2014 från 

http://www.hig.se/Ext/Sv/Forskning/Forskningsorganisation/Forskningsetiska-radet/Om-

brev-till-undersokningspersoner.html 

Karasek, R.L. & Theorell, T. (1990). Healthy work: Stress, productivity and the 

reconstruction of working life. New York: Basic Books. 

Karaskes, R.L. Krav-kontroll och socialt stöd modell. Hämtad 9 mars 2014 från 

http://cdn1.cdnme.se/cdn/9-2/1112341/images/2010/karasekjpg_85870793.jpg 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Larsson, J. (2010). Leadership for quality, effectiveness and health. Östersund: 

Mittuniversitetet. 

Lindberg, P. (2006). The work ability continuum. Epidemiological studies of factors 

promoting sustainable work ability. Doktorsavhandling. Stockholm: Karolinska Institutet. 

Lindberg, P. & Vingård, E. (2012). Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer (Rapport 

2012:7). Stockholm: Arbetsmiljöverket. 

Ludvigsson, J. F. (2002). Att börja forska. Lund: Studentlitteratur.  

Lundh, L.-G. Vetenskapsteori för pyskoterapeuter. Del 1. (2012). Lund: Institutionen för 

psykologi, Lunds universitet. Hämtad 2014-06-05 från 

http://www.psy.lu.se/upload/psykologi/pst/Vetenskapsteoripsykoterapeuter2012.pdf 

 

Malmqvist, C, Vinberg, S & Larsson, J. (2007) Att styra med hälsa- Från statistik till strategi. 

Degerfors: Metodicum. 

http://www.hig.se/Ext/Sv/Forskning/Forskningsorganisation/Forskningsetiska-radet/Om-brev-till-undersokningspersoner.html
http://www.hig.se/Ext/Sv/Forskning/Forskningsorganisation/Forskningsetiska-radet/Om-brev-till-undersokningspersoner.html
http://cdn1.cdnme.se/cdn/9-2/1112341/images/2010/karasekjpg_85870793.jpg


34 

 

Malterud, K. (2009). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning (M. Midenstrand, övers.). (2. 

Uppl.). Lund; Studentlitteratur. (Originalarbete publicerat 2003). 

Nordlöf, H., Wijk, K. & Lindberg, P. (2012). A comparison of managers´ and safety 

delegates´ perception of work environment priorities in the manufacturing industry. 

Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service industries, 22 (3), 235-247. 

doi: 10.1002/hfm.20263 

Regeringens skrivelse 2009/10:248. En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell 

handlingsplan 2010-2015. Stockholm: Regeringen. Hämtad 12 maj från 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/26/48/7ac01d6b.pdf 

Siegrist, J. (1996) Adverse health effects of high-effort/low reward conditions. Journal of 

occupational health psychology, 1 (1), 27-41. 

Socialstyrelsen (2005). Socialstyrelsens termbank. Behandling. Hämtad 3 mars 2014 från 

http://termbank.socialstyrelsen.se/ViewTerm.aspx?TermID=3993  

Socialstyrelsen (2006). Socialstyrelsens termbank. Förebyggande hälso- och sjukvård. 

Hämtad 3 mars 2014 från 

http://termbank.socialstyrelsen.se/ViewTerm.aspx?TermID=4167  

Socialstyrelsen (2007). Socialstyrelsens termbank. Rehabilitering. Hämtad 3 mars 2014 från 

http://termbank.socialstyrelsen.se/ViewTerm.aspx?TermID=2431  

Socialstyrelsen (2009). Socialstyrelsens termbank. Hälsofrämjande åtgärd. Hämtad 3 mars 

2014 från http://termbank.socialstyrelsen.se/ViewTerm.aspx?TermID=4610  

Sundin, L. (2009). Work-related social support, job demands and burnout : Studies of 

Swedish workers, predominantly employed in health care. Doktorsavhandling. Stockholm: 

Karolinska Institutet. Hämtad 12 maj från http://hdl.handle.net/10616/37782  

Svensson, P-G. & Starrin, B., (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Theorell, T. (2003). Är ökat inflytande på arbetsplatsen bra för folkhälsan? 

Kunskapssammanställning. Hämtad 2014-05-23 från http://xn--folkhlsostmman-

9hbf.se/PageFiles/3982/arbete.pdf 

http://termbank.socialstyrelsen.se/ViewTerm.aspx?TermID=3993
http://termbank.socialstyrelsen.se/ViewTerm.aspx?TermID=4167
http://termbank.socialstyrelsen.se/ViewTerm.aspx?TermID=2431
http://termbank.socialstyrelsen.se/ViewTerm.aspx?TermID=4610
http://hdl.handle.net/10616/37782


35 

 

Tangen, H. & Conrad, C. (2009). Att skapa och bygga hälsa på arbetsplatsen. Lund: 

Studenlitteratur.  

Tjora, A. (2012). Från nyfikenhet till systematisk kunskap. Kvalitativ forskning i praktiken (S-

E. Torell, övers.). Lund: Studentlitteratur. (Originalarbetet publicerat 2010) 

Torp, S & Grøgaard, J.B. (2009). The influence of individual and contextual work factors on 

worker´s compliance with health and safety routines. Applied ergonomics, 40, 185-193. 

doi:10.1016/j.apergo.2008.04.002 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisks- 

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vinberg, S. (2011). Målområde 4, Hälsa i Arbetslivet: Kunskapsunderlag för 

Folkhälsopolitisk rapport 2010 (Statens Folkhälsoinstitut, nr R 2011:03). Stockholm: 

Strömberg. Från http://www.fhi.se/PageFiles/11380/R2011-03-Halsa-i-arbetslivet.pdf 

WHO (1986). Ottawa Charter for Health Promotion. Hämtad 2014-03-10 från  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf 

WHO (2002). Good Practice in Occupational Health Services. A Contribution to Workplace 

Health. Hämtad 2014-05-04 från 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/115486/E77650.pdf 

Bilagor:  

Bilaga 1 Frågeformulär för fokuserad telefonintervju 

Bilaga 2 Brev för informerat samtycke 

Bilaga 3 Definitioner av tematiska begrepp i Niofältstabellen 

Bilaga 4 Semistrukturerad intervjuguide 

Bilaga 5 Fördelning av Arbetsmiljö- och hälsoinsatser  

Bilaga 6 Exempel på analysmodell 

Bilaga 7 Översikt resultatredovisning

http://www.fhi.se/PageFiles/11380/R2011-03-Halsa-i-arbetslivet.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/115486/E77650.pdf


i 

 

Bilaga 1 Frågeformulär för fokuserad telefonintervju 

Tema 1 A Främjande arbetsmiljö- och hälsoarbetet 

Screenande följdfrågor: 

1 a) Har ni någon arbetsmiljöpolicy? 

1 b) Finns ”arbetsmiljö” med som en punkt på dagordningen på era arbetsplatsträffar? 

1 c) Har ni friskvårdstimme eller friskvårdspeng? 

1 d) Genomför ni grupputvecklingsaktiviteter? 

 

Tema 1 B Förebyggande arbetsmiljö- och hälsoarbete 

Screenande följdfrågor: 

2 a) Har ni några skyddsombud i ert företag? 

2 b) Gör ni några regelbundna skyddsronder? 

2 c) Genomför ni årliga medarbetarsamtal? 

2 d) Har ni något system för rapportering och uppföljning av tillbud i verksamheten? 

 

Tema 2 Efterhjälpande och rehabiliterande arbetsmiljö- och hälsoarbete 

Screenande följdfrågor: 

3 a) Följer ni upp och vid behov åtgärdar orsaker till olyckor i verksamheten? 

3 b) Erbjuder ni medarbetarna hjälp med åtgärder vid arbetsrelaterad ohälsa? 

3 c) Har ni någon åtgärdsplan vid sjukskrivning? 

3 d) Har ni någon rehabiliteringsplan? 
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Bilaga 2 Brev för informerat samtycke  

Hej  

Jag heter Maria Morian och är distansstuderande på 

Magisterprogrammet i Arbetshälsovetenskap på Gävle 

Högskola. För närvarande skriver jag en uppsats om hur företag med 10-50 anställda arbetar 

med arbetsmiljö- och hälsoarbete i sitt företag och vilka faktorer som gör att företagen valt att 

arbeta på just detta sätt.  

Eftersom jag bor i XXX kommun har jag valt att studera registrerade aktiebolag med 10-50 

anställda i vår kommun och Ni är en av de sex företag som blivit utvalda att få möjlighet att 

delta i min studie och som genom ett första slumpmässigt urval blev uppringda av mig för en 

kort telefonintervju i samma ämnesområde för en tid sedan. 

Jag skulle nu vara väldigt intresserad av att få göra en djupare intervju med Dig angående Ert 

arbetsmiljö- och hälsoarbete på Ert företag. Att just Du är utvald är för att Du har ansvar eller 

delgerat ansvar för arbetsmiljö- och hälsofrågorna på Ert företag. Intervjun kommer att ske på 

Ert företag och spelas in som ljudfiler för att hjälpa mig att minnas vad som sagts under 

intervjun tillsammans med korta stödnoteringar som jag gör. Intervjun beräknas äga rum 30-

45 minuter och sker endast vid ett tillfälle med mig som ensam intervjuare. Från Ert företag 

erbjuds en eller maximalt två personer med arbetsmiljö- och arbetshälsoansvar delta vid 

intervjutillfället, men en av Er måste vara platschef eller VD för företaget med det yttersta 

arbetsmiljöansvaret. En sammanfattning av den inspelade intervjun sker i slutet av 

intervjutillfället. 

Du och övriga deltagande representanter för företagen i min studie kommer inte att vara 

anonyma för mig som undersökare, men ingen annan kommer att känna till Er identitet. Allt 

material till undersökningen behandlas konfidentiellt och endast jag som undersökare och vid 

behov min handledare kommer att få ta del av materialet innan det är färdigbearbetat. När 

intervjumaterialet är analyserat kommer ljudupptagningen och de skriftliga anteckningarna 

som gjorts att förstöras. 
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Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan i studien. Du kan 

även välja att avstå från att besvara vissa frågor under intervjun om Du så önskar och kan 

närhelst Du önskar avbryta hela intervjun.  

Om Du vill får Du ta del av uppsatsen i sin helhet när den är examinerad. 

Om Du har någon fundering eller vidare frågor kring intervjun och Din medverkan är Du 

välkommen att kontakta mig. Se mina kontaktuppgifter nedan. 

Observera: 

För att säkerställa att Du fått informationen och för att försäkra mig om att Du accepterat att 

medverka i studien vill jag be Dig att snarast möjligt besvarar detta brev. 

Vänligen kopiera över dessa rader i Ditt svarsmail som skall adresseras till mig på angiven 

elektronisk (e-) postadress nedan: 

”Ja, jag har läst informationen om din studie och accepterar att medverka.  

Du når mig lättas på denna telefon: (Ange lämpligt telefonnummer) 

Tack för Din medverkan! 

Vänliga Hälsningar 

 

Maria Morian 

Distansstuderande  

Magisterprogrammet i Arbetshälsovetenskap  

Högskolan i Gävle 

E-postadress: ofk12wmn@student.hig.se  

Handledare vid Högskolan i Gävle: 

Johan Larsson, Tekn. Dr. 

Universitetslektor inom Arbetshälsovetenskap 

Högskolan i Gävle 

E-postadress: Johan.Larsson@hig.se  

Telefon: 026-64 88 16 

mailto:ofk12wmn@student.hig.se
mailto:Johan.Larsson@hig.se
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Bilaga 3 Definitioner av tematiska begrepp i Niofältstabellen 

Främjande och förebyggande arbetsmiljö- och hälsoinsatser 

 Främjande 

I Arbetsmiljöverkets förklaringar till arbetsmiljölagens portalparagraf framhävs att en god 

arbetsmiljö också är en främjande arbetsmiljö vilken ska bidra till individens välbefinnande, 

arbetstillfredsställelse, gemenskap och personliga utveckling (Lindberg & Vingård, 2012). 

Främjande åtgärder är enligt Socialstyrelsens termbank (2009) åtgärder för att stärka eller 

bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Hälsofrämjande åtgärder 

fokuserar på människors självskattade bedömning av fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande. Avsikten är att stärka människors möjlighet till delaktighet och tilltro till egen 

förmåga. Åtgärderna kan vara individinriktade, gruppinriktade eller strukturinriktade. 

 Förebyggande 

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivare ska förebygga ohälsa genom att ”söka, 

finna och åtgärda bristerna innan det händer någon olycka” (AFS 2001:1, 2 §).   

Inom hälso- och sjukvårdsarbete innebär förebyggande insatser åtgärder som syftar till att 

bevara god hälsa, förhindra uppkomst av sjukdom, skada eller försämrat hälsotillstånd. 

Förebyggande åtgärder riktas mot att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av 

sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem. Förebyggande hälso- och sjukvård 

kan vara riktad mot en enskild individ, en grupp eller hela befolkningen. Exempel på åtgärder 

kan vara förebyggande behandling, hälsoundersökningar, information (Socialstyrelsen, 2006).  

Efterhjälpande och rehabiliterande arbetsmiljö- och hälsoinsatser 

 Efterhjälpande 

Ett efterhjälpande arbetssätt i arbetsmiljöarbetet kallas också tertiär prevention. Detta innebär 

att hälsoproblem som redan uppkommit skall behandlas och botas. Prevention kan tyckas 

felaktigt använd i detta sammanhang, men kunskaperna som uppkommer efter att symtom på 

ohälsa visat sig kan återkopplas i verksamheten och användas i det förebyggande primär och 

sekundär preventiva arbetet (Aronsson, 2012, s. 393). Utgångspunkten är som regel patogen 

och handlar om att behandla, rehabilitera och bedriva efterhjälpande aktiviteter (Tangen & 

Conrad, 2009, s. 12).  I Arbetsmiljöverkets föreskrift om Anpassning och rehabilitering (AFS 
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1994:1) anges i inledningen att ”verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering bör 

organiseras så att problem hos arbetstagarna upptäcks så tidigt som möjligt. Målet bör vara att 

hitta ett gemensamt system för skadeförebyggande åtgärder genom anpassning av arbetet och 

efterhjälpande åtgärder i form av arbetsanpassning och rehabilitering” (s.5).  

I klassifikationer av vårdåtgärder, KVÅ avser termen ”behandling” som också kan vara en 

efterhjälpande åtgärd, på åtgärder som syftar till att förebygga ohälsa eller bevara eller 

förbättra den enskildes hälsotillstånd. Exempel på behandling är läkemedelsbehandling, 

medicinteknisk behandling, funktions- och aktivitetsträning, manuell behandling, psykologisk 

och psykosocial behandling och förebyggande behandling (Socialstyrelsen, 2005). 

 Rehabiliterande 

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) nämns 

följande i kommentarerna till 1§:  

”Trots intensiva åtgärder går det inte att helt undvika ohälsa och olycksfall i arbetet. Personer 

råkar också ut för sjukdomar och olyckor som inte har samband med arbetet. Dessa 

föreskrifter gäller alltid när en nedsättning av arbetsförmågan har inträffat oavsett om den 

beror på händelser som inträffat utanför eller i arbetet. Även personer som före anställningens 

början har en funktionsnedsättning omfattas av bestämmelserna” (Ibid, s.7) 

Rehabilitering innebär i detta sammahang redan förvärvade funktionsnedsättningar (ibid). 

Socialstyrelsens termbank (2007) beskriver rehabilitering enligt följande: ”Rehabilitering 

innebär insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån 

dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga 

samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet”.  
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Bilaga 4 Semistrukturerade intervjufrågor 

Undersökaren genomför en semistrukturerad intervju (Bryman, 2011, s. 415) och ställer i 

detta fall samma frågor till alla informanter och följer en intervjuguide, men frågorna har 

öppna svarsmöjligheter och ger respondenten möjlighet att själva utveckla sina svar. Detta för 

att få deltagarna i undersökningen att själva sätta ord på sina tankar och åsikter om 

arbetsmiljö- och hälsoarbete. 

Intervjuguide 

 Intervjun inleds med några generella uppvärmningsfrågor om företaget och 

intervjudeltagarnas roller i arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Detta för att skapa trygghet i 

intervjusituationen för både undersökaren och respondenterna, men också för att ge 

ytterligare demografiska bakgrundsvariabler (Tjora, 2010/2012, s. 86) 

1. Befattning och grad av ansvar för arbetsmiljö- och hälsoarbetet hos intervjupersonerna. 

2. Bransch 

3. Huvudsysselsättning/-tillverkning 

4. Storlek: Antal anställda 

5. Fördelning kvinnor/män 

6. Sjukfrånvaro/rehabilitering 

 Därefter definierar jag muntligt och skriftligt begreppen som används i 

undersökningen för respondenterna, se bilaga 3. 

 Jag visar Niofältstabellen (FAS 05, 2005) muntligt och skriftligt och beskriver hur jag 

vid telefonintervjun uppfattade deras företag utifrån fälten i modellen. 

6.  Tycker Du/Ni att jag uppfattat Ert arbete med arbetsmiljö- och arbetshälsa på rätt sätt?  

 Möjlighet till korrigering och förtydligande ges för respondenterna. 

7.  Berätta om Ert arbetsmiljö- och hälsoarbetet i företaget utifrån Niofältstabellen: 

7a)  Är det något av fälten som Ni huvudsakligen fokuserar på i Ert arbete? 

7b)  Om ja, vilket och varför?  

7c)  Är det något av fälten som Ni skulle vilja fokusera mer på i Ert arbete? 
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7d) Varför är det inte möjligt att befinna sig där med arbetsmiljö – och hälsoarbetet idag? 

8.  Har Ni någon uttalad målsättning med Ert arbetsmiljö- och hälsoarbete? 

9.  Följer Ni upp insatserna på något sätt? 

10. Varför satsar Ni på arbetsmiljö- och hälsoarbete? 

Tänkbara följdfrågor: 

 Vad ser Ni för vinster/fördelar med att satsa på arbetsmiljö- och hälsoarbete? 

 Finns det sekundära vinster/fördelar som inte kan mätas och värderas direkt? 

 Finns det några nackdelar med att satsa på arbetsmiljö- och hälsoarbete? 

11. Är arbetsmiljö – och hälsoarbete en investering eller en kostnad?  

 Varför? 

12. Har företaget någon extern hjälp/stöd i sitt arbetsmiljö- och hälsoarbete? 

 Svar Ja: 

 Vilka anlitar Ni och varför? 

 Ser Ni några ytterligare behov av stöd och hjälp som inte finns idag? 

 Svar Nej:  

 Hur erhåller Ni kunskap om och utvecklar Ert arbetsmiljö- och hälsoarbete? 

 Ser Ni något behov av externt stöd och hjälp för att underlätta arbetsmiljö- och 

hälsoarbetet för just Er? 
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Bilaga 5 Fördelning av arbetsmiljö- och hälsoinsatser 

Fördelning av insatserna för de tre företagen i F/F gruppen enligt Niofältstabellen: 

 

Två företag hade aktiviteter på alla nivåer inom E/R gruppen och arbetade således i alla nio 

fälten. Alla företagen som grupperades i F/F gruppen hade främjande och/eller förebyggande 

åtgärder inom enhet och organisation huvudsakligen men också åtgärder på alla efter- 

hjälpande nivåer. Alla företag i gruppen genomförde skyddsronder men angav detta huvud-

sakligen i samband med arbete hos kund. Alla företag var positiva till skyddsombud och hade 

haft skyddsombud i företaget de senaste åren. Två av företagen försökte dock nu rekrytera 

nytt skyddsombud eftersom det tidigare slutat arbeta i företaget.  

Fördelning av insatserna för de tre företagen i E/R gruppen enligt Niofältstabellen: 

 

Ett företag utmärkte sig med ett huvudsakligen E/R arbetssätt och hade inga strukturerade 

eller dokumenterade åtgärder inom främjande och förebyggande verksamhet utan arbetade 

huvudsakligen utifrån praxis och behov. Gemensamt för de övriga företagen som grupperades 

inom E/R gruppen var att de hade enstaka F/F åtgärder och då huvudsakligen på individnivå. 

De genomförde inga strukturerade regelbundna skyddsronder med fokus på arbetsmiljö. Inget 

av företagen hade eget skyddsombud och uttryckte inte heller något behov av det.  

F/F Ind. Enh. Org. 

Främj. x x x 

Föreb. x x x 

Efterhj. x x x 

F/F Ind. Enh. Org. 

Främj. x x x 

Föreb. x x x 

Efterhj. x x x 

F/F Ind. Enh. Org. 

Främj.  x x 

Föreb. x x x 

Efterhj. x x x 

E/R Ind. Enh. Org. 

Främj.   x 

Föreb.    

Efterhj. x x x 

E/R Ind. Enh. Org. 

Främj.  x x 

Föreb. x x  

Efterhj. x x x 

E/R Ind. Enh. Org. 

Främj.   x 

Föreb. x   

Efterhj.  x x 
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Bilaga 6 Analysmodell 

Komparativ gruppering: 

F/F Främjande och förebyggande, E/R Efterhjälpande och rehabiliterande  

Betydelseenhet  Betydelsekärna Subtema Tema Grupp 

”Och det känns som att det finns många regler eller 

lagar som inte efterfrågas efter att det är gjort i 

pränt. Så att ibland känns det som om det är ganska 

meningslösa saker eftersom det inte finns någon 

uppföljning på det.”  

Dokumentation 

enligt lagkrav 

 

Främjande 

 

Organisation F/F 

”Alltså det känns bra att ha (en arbetsmiljöpolicy) 

om det skulle va att det händer någonting så att 

man kan påvisa att man har utarbetat den så att man 

tänker på arbetsmiljön. Och man försöker få även 

de anställda att vara medvetna om den.”  

Dokumentation 

enligt lagkrav 

 

Främjande Organisation  

 

E/R 

”Nej, jag ser det nog inte som en kostnad (att 

arbeta med arbetshälsa). Det är ju så självklart 

liksom att ”motorn i företaget skall vara smörjd”.  

Personalen som en 

tillgång 

 

Främjande Organisation  

 

F/F 

”Ja, alltså att vi skulle försöka bli piggare och ha 

kanske lite bättre koll då t.ex. att 

Företagshälsovården skall fungera bättre och vi har 

väl inte så stora problem just nu, det är väl ryggar 

och sånt där som kan bli utesliten säkert. Ha frisk 

personal helt enkelt.”  

Personalen som en 

tillgång 

 

Främjande Organisation  

 

E/R 

Betydelseenhet  Betydelsekärna Subtema Tema Grupp 

”Det är väl vissa punkter som jag känner som jag 

skulle behöva ta tag i och det är väl främst för den 

här nya AFS:en som kommer nu då. Det blir ju 

helt, många, eller många, några väsentliga regler 

som blir förändrade.” 

 

Utbildning 

 

Främjande Enhet  F/F 

”Man lär känna varandra bättre. Man är lite 

annorlunda privat än vad man är på jobb, så att, 

funkar man, eller man känner varandra på det 

privata planet så har man bättre förståelse för 

varandra på arbetsplatsen också.”  

Grupputvecklings-

aktiviteter  

Främjande Enhet  E/R 

Betydelseenhet  Betydelsekärna/ 

Underenhet 

Subtema Tema Grupp 

”Sedan då så finns det ju alltid arbetsledare osv., 

men de är ju alltid välkommen hit in och det är så 

jag har velat ha det i och med att här kan man sitta 

och bara prata med mig så att säga...”  

Ledarrollen/ 

tillgänglighet 

Främjande Individ  F/F 
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”… driva ett företag är egentligen inte svårt tycker 

jag men, det är ju personalbiten som är svår, så är 

det ju.”  

Ledarrollen/ 

Psykosocial  

arbetsmiljö 

Främjande Individ  E/R 

Betydelseenhet  Betydelsekärna/ 

Underenhet 

Subtema Tema Grupp 

”…ja det skulle vara om det är något stort eller om 

det är någon ny paragraf eller lag eller förordning 

av något slag som dyker upp som jag vill att de 

skall vara medveten om osv. Vi hade faktiskt möte 

bara nu i tisdags, i förrgår hade vi då. Och där tog 

vi upp då för att det kom ju en ny AFS, det är ju 

vår regelbok …”  

Utbildning/ 

Arbetsmiljö 

Förebyggande Organisation  F/F 

”… det finns ju ett system här inom vår 

bransch.”…”Och då är det ju alltså, det finns ju 

rapportsystem inom det här.”…”det finns alltså 

klara instruktioner hur det skall hanteras.”  

Kundkrav på 

skyddsronder/ 

Ekonomiskt 

perspektiv 

Förebyggande Organisation  E/R 

Betydelseenhet  Betydelsekärna Subtema Tema Grupp 

”Det går till så att vi pratar igenom arbetsuppgiften 

och då pratar vi också igenom hur vi skall utföra 

arbetet”…”då kommer det väldigt naturligt 

egentligen. Hur skall vi genomföra det här på 

effektivaste sätt? Vilka verktyg är det som är 

effektiva och bra som vi kan utföra bästa 

produktionen med? Och då kommer vi överens om 

att då skall vi skaffa det verktyget, så det är en 

pågående process hela tiden när vi jobbar oss 

fram.”  

Skyddsronder Förebyggande Enhet E/R 

”Nej, det var ingen som ville (vara skydds-ombud). 

Och det är väl kanske lite så att så länge man får 

gehör för sina åsikter och man, och det funkar och 

man kan lösa problem, då är det ingen som känner 

att man har något större behov av att ha ett 

skyddsombud. ”  

Skyddsombud Förebyggande Enhet F/F 

Betydelseenhet  Betydelsekärna Subtema Tema Grupp 

” Det är ju fortfarande ett litet företag så man har ju 

det här personliga, komma fram till bästa lösningen 

gemensamt. Dom anställda får ju också ta sitt 

ansvar i arbetsmiljön” 

Eget ansvar Förebyggande Individ E/R 

”Ja, att man bara säjer till, att jag upplever att det 

här är ett problem liksom, så att man kan åtgärda 

det. Det är liksom på, för många är det kanske på 

mikronivå det handlar om, men att det är just de 

här små sakerna som gör att du kanske får problem 

senare.” 

Eget ansvar Förebyggande Individ F/F 
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Betydelseenhet  Betydelsekärna Subtema Tema Grupp 

”Alltså att vi skickar in till Arbetsmiljöverket, 

fyller in på deras… jo det har vi ända sedan de var 

på besök egentligen och att jag fick reda på att det 

skall man göra.” 

Tillbud och olyckor Efterhjälpande Organisation E/R 

”Jag har ju det (Olycksrapportering) själv i mitt 

företag, det finns ju inga krav (från kund) att jag 

skall ha det på det sättet, det gör det inte, utan det 

är ju någonting som vi har jobbat fram då, hur det 

skall gå till väga så att säga. ”  

Tillbud och olyckor Efterhjälpande Organisation F/F 

Betydelseenhet  Betydelsekärna Subtema Tema Grupp 

”…och det är kanske lättare just för mindre företag 

också att göra det man ser ju personalgruppen 

mer.”   

Dagliga åtgärder; 

Att agera när det 

händer 

Efterhjälpande Enhet F/F 

”Vi har ju den policyn att är det någonting som är 

sönder, alltså du har ju, eller om någonting är fel 

eller någoting annat att vi känner att det är…”_ _ 

_” Man gör det när det när det är aktuellt!  

Dagliga åtgärder; 

Att agera när det 

händer 

Efterhjälpande Enhet E/R 

Betydelseenhet  Betydelsekärna Subtema Tema Grupp 

Jag såg ju att det var ju ganska konstant 

(återkommande korttidsfrånvaro måndag, fredag) 

”_ _ _ ” Ja, så det tog jag upp med den killen och 

pratade. Och han hade ju bekymmer hemma. ”_ _ _ 

” så att vi förde ju diskussioner och jag tog in 

honom med jämna mellanrum, det hade säkert 

ingenting med mig att göra men det där blev ju 

betydligt bättre efter ett tag.”  

Sjukfrånvaro/ 

Korttidsfrånvaro 

Efterhjälpande Individ F/F 

”Jag har ju alltså inte haft någon direkt uppgift att 

jag skall liksom sköta om ”hen” utan det är enbart 

genom att, och det tror jag är det effektivaste 

dessutom, bara att det är enbart genom att, och det 

tror jag är det effektivaste dessutom, bara att 

uppträda korrekt och ha förståelse för de problem 

hemma som den ”hen” har.” 

Rehabilitering Efterhjälpande Individ E/R 
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Bilaga 7 Översikt Resultatredovisning 

1. Främjande Organisation 

1.1 Personalen som en tillgång 

1.2 Visionen om det goda ledarskapet 

1.3 Dokumentation enligt lagkrav 

1.3.1 Arbetsmiljöverkets roll 

1.3.2 Kundperspektiv 

2. Främjande Enhet 

2.1 Utbildning 

2.2 Grupputvecklingsaktiviteter 

 3. Främjande Individ 

3.1 Tillgänglighet 

3.1.1 Vardagssamtalet. 

3.1.2 Svårighet att räcka till som ledare 

4. Förebyggande Organisation 

4.1 Skyddsronder 

5. Förebyggande enhet 

5.1 Skyddsombud 

5.2 Ergonomiutbildning 

6. Förebyggande individ 

6.1 Företagshälsovård 

6.2 Medarbetarsamtalet 

7. Efterhjälpande organisation 

7.1 Skriftlig olycksrapportering 

8. Efterhjälpande enhet 

8.1 Dagliga åtgärder  

9. Efterhjälpande individ 

9.1 Sjukfrånvaro 

9.2 Behandling 

9.3 Rehabilitering 
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Bilaga 8 Urvalsprocessen 

 

Urval 1 

Vart 10:e företag väljs ut 

slumpvis från bruttolista 

Totalt 18 företag kontaktas via 

telefon 

Urvalsexkludering 

Åtta företag exluderas 

utifrån urvalskriterierna 

 

Urval 2 

10 företag genomgår urval 2 med 

identifiering av VD eller platschef eller 

annan anställd med delegerat ansvar för 

arbetsmiljö- och hälsoarbetet i företagen. 

Fokuserad telefonintervju 

 

Bortfall 1 

Ett företag och dess VD 

avböjer vidare deltagande på 

grund av tidsbrist. 

Bortfall 2 

En respondent intervjuas 

men avböjer därefter vidare 

medverkan utan att ange 

skäl. 

Bortfall 3 och 4 

Två företag visar sig vara 

kund hos undersökarens 

företagshälsovård vilket 

framkommer under intervjun. 

 

Urval 3 

Indelning i komparativa grupper. Det 

visar sig att de sex kvarstående företagen 

kan indelas i de två grupperna. 

Semistrukturerade intervjuer genomförs med sex företag och sju respondenter 

Telefonkontakt med förfrågan 

om fokuserad intervju. 


