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Förord 
 
Hur arbetsmiljö kunde bli en sådan stor passion för mig var inget jag direkt märkte. Men 
redan tidigt i mitt arbetsliv blev jag oerhört frustrerad av hemska historier. Arbetsmiljö blev 
en del av mig som vägde väldigt stort på alla arbetsplatser och redan vid mitt första jobb blev 
jag arbetsmiljöombud. Här började intresset växa starkare då min arbetsplats hade många 
brister som ständigt var en diskussion på lunchrasterna. Att trivas på jobbet var då det 
viktigaste för mig då detta var min motivation till att kunna arbeta.  
 
Dåliga arbetsförhållanden har alltid varit något som fångat mitt intresse och fått mig att vilja 
ta ställning. Jag vill göra skillnad då en arbetsplats är en stor del av dig och ditt liv. Det är en 
plats där du spenderar så mycket tid och skall därför också räknas som en del av din 
livsmiljö. Jag vill se till så att alla har en bra, trygg och säkert arbetsplats att gå till. Att alla 
ska trivas, må bra och känna sig motiverade på sin arbetsplats. Att alla ska känna att ditt jobb 
för en mening och att man själv är betydelsefull. Att uppnå detta för mig är en arbetsmiljö jag 
vill gå till och förhoppningsvis alla andra. 
 
Det finns så mycket man kan göra för att en arbetsplats ska fungera bättre men att hitta var 
problemet ligger kan vara den stora utmaningen. Det handlar inte bara om att lösa ett 
problem, utan miljön ska upprätthållas under hela arbetstiden. Vad som utgör en god 
arbetsmiljö tror jag kan vara mycket individuellt men skapa detta bör vara en av 
arbetsgivarens viktigaste uppgift.  
 
Jag vill tacka alla som har ställt upp på intervjun samt min handledare Åsa Berglund på 
Umeå universitet och Åsa Tykesson Nilsson som har tagit sig tid att stödja mig i detta 
examenarbete. 
 
Umeå, 12 April 2017 
Lovisa Åström  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

What constitutes a good working environment? - A 
comparison between employers and employees of 
municipal companies in Umeå  
Lovisa Åström 

Abstract 
 
The knowledge of the work environment´s importance has grown bigger by the years, 
especially the value of the psychosocial environment. According to the Swedish work 
environment law all workplaces today must attain a systematic working environment. 
However not all employers understand the importance of this working method. The purpose 
of this study was to compare the employer and the employees regarding their view of their 
working environment, and what a good working environment means. I interviewed the 
responsible environment manager and employees at four municipal companies in Umeå 
municipality. The results showed that only half of the employees were aware of the company 
method for the working environment. Despite this, six out of eight employers were satisfied 
with their working environment. The study showed that the employees who were assigned to 
work with the working environment and the employees who worked close to the environment 
manager, had the highest amount of knowledge regarding the environmental work. The 
biggest difference was beheld between the employer and the employees thoughts about their 
working environment. The employees meant that the social environment was highly 
important for their wellbeing. Besides that was trust, information, safety, participation, and 
empathy the most important factors for their working environment. The employer meant that 
the most important aspect were dedicated employees, knowledge, focus on safety, leadership 
and a committed and educated manager. Despite the differences every company have shown 
that the most rewarding and significant aspect of their work environment was their 
systematic environmental work.  
 
Keywords: Systematic work environment, work environment, psychosocial environment, 
environment working conditions.  
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1 Inledning  
 
Människan spenderar en stor del av sitt liv på jobbet. Majoriteten av de som arbetar i Sverige 
spenderar 40 timmar i veckan på sin arbetsplats (SCB 2003). Drygt hälften av de sysselsatta 
idag upplever stress på grund av arbetsbelastningen (Arbetsmiljöverket 2016 a). Utifrån att 
våra arbetsplatser har förändrats genom årtionden har också hälsoriskerna förändrats. Det 
har resulterat i att förutom fysiska, sociala och organisatoriska risker har också psykosociala 
risker vuxit fram (Brun och Milczarek 2007). Arbetsrelaterad stress är ett exempel på en 
psykosocial risk som är ett av de stora arbetsmiljöproblemen idag (European Agency for 
Safety and Health at Work 2017). Många företag underskattar dock vikten av arbetsmiljöns 
betydelse och detta utsätter de anställda för större svårigheter under sin arbetstid 
(Maulabakhsha och Raziqa 2015). Enligt Andersson (2005) sätter ofta mindre företag sin 
produktion i första hand och har därför svårt att komma igång med sitt arbetsmiljöarbete. 
Detta berodde inte på brist på intresse för arbetsmiljön utan mer avsaknad av kunskap och 
resurser. I de mindre företagen upplevs inte arbetsmiljöproblemen lika stora som i större 
bolag, vilket också minskar dess fokusering på sitt arbetsmiljöarbete (Andersson et al. 2005). 
Att vara anställd med lämpliga arbetsvillkor främjar din fysiska hälsa och motverkar de 
psykiska störningarna (Barnay 2015). Genom att erbjuda goda arbetsförhållande till sina 
anställda kan företaget uppfylla arbetarnas behov vilket kan öka effektiviteten och 
arbetsengagemanget. Idag anser man därför att en god arbetsmiljö fungerar som en 
investering i företaget som förbättrar arbetshälsan, ökar produktiviteten och vinsten hos 
företaget (Ødegaard och Roos 2014). Genom att införa ett system för att förvalta arbetsmiljön 
skapar man en effektiv ram för att i största möjliga utsträckning förhindra eller minska 
olycksfall och ohälsa (European Agency for Safety and Health at Work 2008). Allt fler företag 
genomför därför olika program i syfte med att kunna förbättra arbetstagarens arbetsmiljö 
(Ødegaard och Roos 2014). Detta avspeglas även i politiken där man valt att fokusera mer på 
hållbarhet och trivsel då det kommer till arbetsmarknaden i Europa (Barnay 2015). Detta har 
lett till att arbetsmiljön delvis har förbättrats i de större företagen, men brister i kunskap 
finns fortfarande hos de mindre bolagen (Andersson et al. 2005). Dock under åren 2005 till 
2015 har bara 50 % av andelen sysselsätta män och kvinnor uppgett att ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete utförs på deras arbetsplats (Arbetsmiljöverket 2016a).  
 
1.1 Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka de kunskaper, problem och arbetsmetoder kring 
arbetsmiljön som finns hos fyra olika kommunala bolag i Umeå. Målet var att avgöra vad det 
är som utgör en god arbetsmiljö utifrån intervjuresultat och vetenskaplig litteratur. Utifrån 
resultatet har jag att tagit fram en förbättringsplan som kommer fungera som en 
framtidsplan till de involverade företagen. Planens ändamål var att ge företagen möjlighet till 
att kunna upprätthålla och behålla en god arbetsmiljö.  
 
Frågeställningar för denna studie var: 

- Vilka skillnader och likheter finns mellan de anställdas och arbetsgivarens kunskaper 
gällande arbetsmiljön?  

- Hur arbetar företagen med arbetsmiljön och finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete?  
- Utgör det systematiska arbetsmiljöarbetet någon betydelse för arbetsmiljön?  
- Vilka skillnader och likheter finns mellan arbetsgivarens respektive de anställdas sätt 

att se på deras arbetsmiljö och hur den hanteras? 
- Hur anser de anställda respektive arbetsgivaren att man upprätthåller en god 

arbetsmiljö? 
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1.2 Avgränsning 
Denna studie har inte fokuserat på en jämförelse mellan män och kvinnor, detta eftersom 
intervjudeltagarna valdes ut slumpmässigt. Jämförelsen har fokuserats på arbetsgivare och 
de anställda samt mellan företagen. 
 
 

2 Bakgrund 
 
2.1 En god arbetsmiljö 
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är en utgångspunkt för att kunna främja en god 
arbetsmiljö. Ordet god innebär ”bra, hygglig och rejäl”, helt enkelt en fras som används för en 
fungerande arbetsmiljö. En god arbetsmiljö innebär att arbetsmiljön utgör positiva och 
gynnsamma effekter på individen (Linderberg och Vingård 2012). Arbetsmiljöverket erbjuder 
både rapporter och guider för företag med råd för hur man uppnår en god arbetsmiljö. 
Exempelvis i Lindberg och Vingårds (2012) rapport finns information hur man utför ett bra 
arbetsmiljöarbete och hur man skapar goda förutsättningar för miljön. Detta involverar 
planering, samverkan, rutiner, kunskaper och det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
Enligt Zanderin (2007) uppnår man en god arbetsmiljö genom att; 

- Tekniken, arbetsinnehållet och arbetsorganisationen utformas så att inte skadliga 
belastningar varken fysiskt eller psykiskt kan uppstå.  

- Ta hänsyn till rimliga arbetstider och löneformer.  
- Skapa variation, social gemenskap och ger möjlighet till en personlig utveckling i 

arbetet. 
- Ge de anställda möjlighet att kunna utvecklas i det egna arbetet samt engagera varje 

anställd att delta i arbetsmiljöarbetet.  
 
2.2 Skyldigheter och krav  
Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret när det kommer till arbetsmiljön, men kan 
delegera arbetsmiljöarbetet till en anställd. Arbetsgivarens ansvar anges i arbetsmiljölagen 
kap 3 (SFS 1977:1160) och i många föreskrifter. Exempelvis enligt AFS 2001:1 6§ ska 
arbetsgivaren se till att medarbetarna har tillräckliga kunskaper om: 

- Regler som har betydelse för arbetsmiljön, 
- Fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och 

olycksfall, 
- Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt 
- Arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö. 

 
Arbetsgivaren skall se till att de som får arbetsmiljöarbetet delegerat till sig eller de som ska 
utföra uppgifterna har tillräcklig kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren skall även se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet 
och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga skall det finnas 
skriftliga instruktioner för arbetet (AFS 2003:4). Kraven på arbetstagare anges även i 
arbetsmiljölagen kap 3 (SFS 1977:1160). Arbetstagaren har betydligt färre krav än 
arbetsgivaren, men minst lika viktiga. I arbetsmiljölagen finns det krav på att arbetstagaren 
ska samverka med arbetsgivaren för att åstadkomma en god arbetsmiljö, samt att 
arbetstagaren ska delta i arbetsmiljöarbetet och de åtgärder som krävs för att åstadkomma en 
god arbetsmiljö.  
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2.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:1) avses ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
vara ”arbetsgivarens arbete med att undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp att 
verksamheten hanteras så att ohälsa förebyggs och att en tillfredställande arbetsmiljö 
uppnås”. Reglerna om ett systematiskt arbetsmiljöarbete omfattar alla företag och 
verksamheter som har anställda (AFS 2001:1). Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall 
följas upp varje år och skriftligt dokumenteras. Det finns dock undantag som gäller för 
företag med mindre än 10 anställda. Skillnaden mellan företag med fler än tio anställda och 
mindre företag är hur mycket som måste vara skriftligt dokumenteras och inte. Ett mindre 
företag har samma ansvar och krav på rutiner som ett större företag men måste inte skriftligt 
dokumentera uppgiftsfördelningen, den årliga uppföljningen eller de rutiner som föreskriften 
ställer krav på. Men samtliga punkter från arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:1) skall 
utföras och finnas rutiner för (Arbetsmiljöverket 2017). 
 
Trots att man har mindre än 10 anställda har företaget stor nytta av att kortfattat 
dokumentera rutiner för sitt systematiska arbetsmiljöarbete, men det finns inget krav för 
detta (Arbetsmiljöverket 2017). 

                
Figur 1. Stegen i ett systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket 2017) 
 
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar som en cirkel (se figur 1). Enligt 
arbetsmiljöverket fungerar stegen i ett systematiskt arbetsmiljöarbete såhär:  

- Göra en undersökning av verksamheten 
- Bedöma vilka risker som upptäckts vid undersökningen 
- Skapa åtgärder för att minska och förebygga riskerna 
- Kontrollera att åtgärderna har bidragit till en bättre arbetsmiljö, lägga upp mål för de 

som inte kan åtgärdas och följa upp sitt arbete varje år   
Utöver cirkeln är det viktigt att ta hänsyn till är arbetsmiljöpolicyn, den årliga uppföljningen, 
medverkan, rutiner, fördelning av uppgifter, kunskap samt kompetens (Arbetsmiljöverket 
2016 b). 
 
 

3 Metod och material 
 
Denna studie är en kvalitativ studie, där den kvalitativa metoden utförts i form av intervjuer. 
Intervjuerna skedde med två anställda och en arbetsgivare eller en arbetsmiljöansvarig på 
fyra olika företag och har fokuserat på dess kunskaper och arbetssätt kring arbetsmiljön. 
Frågorna framtogs med stöd av mina frågeställningar, Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 
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samt AFS 2001:1 och redovisas i bilaga (1). Frågorna är uppdelade mellan arbetsgivare och 
anställd men är till största del lika formulerade, sammanlagt har jag intervjuat 12 personer. 
Intervjuerna har sammanställts genom att hitta likheter och skillnader i svaren för att sedan 
och avgöra om det finns något samband. Majoriteten av intervjufrågorna har sammanställt i 
förenklade tabeller för att lättare kunna se en koppling mellan de olika företagens svar. För 
att avgöra vad företagen anser är en god arbetsmiljö har jag valt ut nyckelord som jag anser 
var de mest upprepande under intervjuerna. Intervjuer valde jag att använda mig av då de 
gav mig en möjlighet till att kunna ställa följdfrågor. En intervju gav mig också en chans till 
att kunna spela in samtalen och förklara ifall något känns oklart eller missuppfattas. 
Intervjudeltagarna och företagen som deltagit i studien kommer att vara anonyma.  
 
Utifrån mitt resultat, vetenskapligt material och min diskussion har jag tagit fram en plan 
som kan förbättra företagens chanser att upprätthålla en god arbetsmiljö i framtiden. Planen 
redovisas i bilaga (2) och tilldelas de företag som deltagit i intervjuerna. Det vetenskapliga 
materialet har tagits fram genom Arbetsmiljöverket, Google Scholar och Web of science. 
Sökord som användes var Environment Health problems, Psychosocial Environment Health, 
Systematic Work Environment, Working environment Sweden.   
 
 
4 Resultat 
 
Delaktiga i studien var fyra kommunala bolag ägda av Umeå kommun, två större (företag 1 
och 3) samt två mindre bolag (företag 2 och 4). Vid varje företag intervjuades tre personer, en 
ansvarig för arbetsmiljöarbetet och två anställda. De sammanlagda intervjudeltagarna i 
studien var en arbetsgivare och tre arbetstagare som fått arbetsmiljöarbetet delegerat till sig 
samt åtta anställda. De arbetsmiljöansvariga som representerar företagets arbetsmiljöarbete 
kallas i gemensam benämning i resultatet för ”de ansvariga”. 
 

4.1 Arbetssätt och kunskaper  
4.1.1 Ansvariga 
Samtliga fyra företag arbetar idag med arbetsmiljön på ett liknande sätt. De ansvariga var 
överens att ett systematiskt arbetssätt fungerade som ett underlag för deras 
arbetsmiljöarbete. Alla ansåg att det systematiska arbetssättet var mycket givande för deras 
arbetsmiljö. Två ansvariga menade även att detta var en självklarhet då lagstiftningen kräver 
detta. Det gemensamma arbetssättet fungerade i form av skyddsronder för olika 
arbetsavdelningar, några ansvariga hade mindre regelbundna ronder än andra men samtliga 
hade liknande undersökningspunkter. Skyddsronderna fokuserade främst på de fysiska 
arbetsmiljöriskerna och uppdaterades efter arbetets utformning. Det företag som var mindre 
än 10 anställda har inga krav på att dokumentera sin uppföljning eller rutiner av sitt 
systematiska arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen. Trots det fanns det dokumentationer 
av arbetsmiljöarbetet hos företaget.  
 
En ansvarig förklarade att de hade en arbetsmiljöcertifiering som grund för deras 
arbetsmiljöarbete och detta var ett stort stöd för dem. De ansåg att certifieringen har skapat 
den goda arbetsmiljön de har idag och tyckte att fler företag skulle satsa på en certifiering.  
 
För att undersöka arbetsmiljön använde de ansvariga sig av olika metoder (se tabell 1). 
Medarbetarsamtal skedde hos alla företagen utom hos företag nummer 4. Anonyma 
undersökningar hos de anställda skedde hos alla företag utom nummer 2. Företag 1 och 3 
utförde alltså både medarbetarsamtal och anonyma medarbetarundersökningar. Företag 4 
använde sig främst av veckomöten och anonyma undersökningar. Medarbetarsamtal skedde 
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inte där utan de anställda fick rapportera problem vid veckomöten eller direkt till sin 
linjechef eller arbetsmiljöombud. 
 
Tabell 1. Hur de ansvariga vid respektive företag undersöker medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa i 
arbetsmiljön. 

  Anonyma-
undersökningar 

Medarbetar-
undersökningar Extern hjälp Gruppmöten 

 

Företag 1 Ja Ja Ja Ja 

Företag 2 Nej Ja Nej Ja 

Företag 3 Ja Ja Nej Ja 

Företag 4 Ja Nej Ja Nej 

 
De ansvariga hade olika metoder för att hantera de psykosociala undersökningarna. Två 
ansvariga tillhörande de större företagen använde sig av ett flertal metoder exempelvis 
gruppsamtal, personliga medarbetarsamtal och anonyma undersökningar för att nå ut till de 
anställda på bästa sätt (tabell 1). Dessa metoder ansågs vara mycket viktiga för att kunna nå 
ut till alla. ”Vi använder oss utav anonyma medarbetarsamtal och kompletterar sedan med 
ett personligt medarbetarsamtal”. De ansvariga ansåg att de anonyma undersökningarna var 
mycket viktiga då de anställda kunde uttrycka sig mer. Detta skapade möjligheten att kunna 
uppmärksamma brister och utreda dem under medarbetarsamtalen utan att peka ut någon. 
Ett annat företag använde sig av inhyrda externa konsulter som undersökte den psykosociala 
arbetsmiljön. De anställda skulle på så vis få uttrycka sig mot någon annan än den ansvariga 
personen för att stärka chanserna till att våga dela med sig mer. Detta var en ny metod för 
företaget och jag fick inga kommentarer om den ansågs var en givande metod eller vad 
resultatet av metoden visat. Det enda företaget som endast använde sig av medarbetarsamtal 
och inte anonyma undersökningar menade att de inte kändes nödvändigt då de fanns ett 
stort förtroende hos de anställda. Den ansvariga ansåg att om de fanns brister eller åsikter 
vågade de anställda gå direkt till arbetsgivaren och meddela sitt problem. 
 
De ansvariga har skapat sina undersökningsmetoder utifrån antalet anställda på företaget. 
Vid ett högre antal anställda fanns fler och mer varierande metoder för att undersöka de 
anställdas välmående kring arbetsmiljön. Alla ansvariga ansåg sig vara medvetna och följa de 
regler som arbetsmiljölagen ställer på dem och ingen av arbetsplatserna visade några brister i 
den fysiska arbetsmiljön enligt de ansvariga. Gemensamt för de ansvariga var att den 
psykosociala arbetsmiljön var den största utmaningen på deras arbetsplats. Samtliga menade 
att då den psykosociala arbetsmiljön tillkommit och uppmärksammats på senare tid är den 
svårare att undersöka. Under alla intervjuer antydde de ansvariga på att det fanns brister i de 
psykosociala arbetsmiljöundersökningarna. Där fanns störst potential till utveckling och det 
fanns mycket rum för att förbättra undersökningsmetoderna.  
 
Skillnaderna i arbetssättet var främst hur man engagerade medarbetarna att delta i 
arbetsmiljöarbetet samt hur man undersökte dess brister. Samtliga ansvariga tryckte mycket 
på att medarbetarna hade möjlighet att delta i de allmänna mötena som skedde varje vecka. 
Där fanns både möjlighet att delta med åsikter och förslag till förbättringar gällande deras 



 

6 
 

arbetsmiljö. ”Som chef ska man kunna lyssna på sina anställda, för har man en bra 
arbetsmiljö får man mer utav sina medarbetare” var en åsikt under intervjuerna. De 
ansvariga menade även att medarbetarna kunde kontakta sina linjechefer, skyddsombud 
eller arbetsmiljöombud ifall man inte kunde dela med sig av sina åsikter vid möten eller 
medarbetarsamtal. Tre av fyra ansvariga ansåg att detta inte varit något problem i deras 
arbete, dock saknade en ansvarig engagemang hos de anställda och menade att det fanns 
brister i deras sociala arbete. Tre av fyra ansvariga menade även att man försökt engagera 
sina medarbetare till att delta i arbetsmiljöarbetet. Ett företag fokuserade exempelvis mycket 
på utbildning och temadagar för att nå ut med information och skapa engagemang för ämnet 
hos de anställda. Det företag som inte engagerade alla sina medarbetare hade valt ut specifika 
personer på olika avdelningar som deltog i arbetsmiljöarbetet. Den ansvariga ansåg att de 
anställda kunde kontakta de utvalda personerna istället för att själv behöva vara delaktiga. 
Detta ansåg inte den ansvariga vara att hinder, därför de anställda hade möjlighet att komma 
med åsikter direkt till ledningen vid deras månadsmöten. Hur denna metod fungerade 
saknade den ansvariga information om då verksamheten nyligen börjat testa denna typ av 
undersökning.  
 
Alla de ansvariga visade stora kunskaper kring deras arbetsmiljöarbete. De ansvariga ansåg 
att de hanterade och utförde arbetsmiljön väldigt seriöst och la stor vikt i det arbetet, men 
samtliga menade även att det alltid finns rum för utveckling av sitt engagemang och sin 
kunskap. En av de ansvariga visste att de fanns brister i den organisatoriska arbetsmiljön och 
detta var något som de försökte förbättra.  
 
4.1.2 Anställda 
Vid varje företag har två anställda intervjuats, sammanlagt åtta personer. De anställda var vid 
olika typer av befattning på företaget med olika arbetsuppgifter och har intervjuats separat.  
 
Svaren varierade kraftigt hos de anställda vid beskrivningen av företagens arbetsmiljöarbete. 
Trots att de fyra företagen jobbade systematiskt med arbetsmiljön visste inte hälften av de 
anställda vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebar eller om företaget arbetade på detta 
sätt (se tabell 2). Däremot visade minst en person på varje företag kunskaper om det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och kunde beskriva hur det fungerade (se tabell 2). Samtliga 
anställda med kunskapar om företagets systematiska arbetssätt ansåg att det var givande för 
deras arbetsplats. Av de fyra anställda som saknade kunskaper om det systematiska 
arbetssättet ansåg tre av dem att arbetsmiljöarbetet på deras arbetsplats fungerade. Anställda 
nummer 1 på samtliga företag jobbade just under sin arbetsgivare utan någon chef emellan 
eller som arbetsmiljöombud på företaget. Anställda nummer 2 på företagen hade en tjänst 
längre bort i ledet från sin högsta chef och ledningen. Resultatet visade att de anställda med 
nummer 2 hade sämre kännedom om företaget miljöarbete.  
 
Den stora skillnaden hos de anställda låg i attityden kring delaktigheten i arbetsmiljöarbetet. 
Med delaktighet menas att man kan delta i arbetsmiljöarbetet och ges möjlighet att kunna 
påverka arbetet. Sammanlagt var fyra anställda av åtta inte delaktiga i arbetsmiljöarbetet på 
sitt företag (se tabell 2). Här var anledningen väldigt olika. En anställd i företag 2 och 4 samt 
två anställda i företag 3 menade att de inte var delaktiga i arbetsmiljöarbetet. I företag 2 och 
3 ansågs detta inte vara något problem då de anställda hade fullt förtroende till ledningen. 
Det fanns tilltro att den arbetsmiljöansvariga skötte arbetet och de anställda såg därför ingen 
mening med att själva vara delaktiga. Företag 2 saknade anonyma undersökningar och de 
anställda ansåg att anonyma undersökningar skulle kunna vara en metod för att kunna 
utveckla deras psykosociala arbetsmiljöundersökningar.  
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Tabell 2. De ansvarigas och anställdas medvetenhet om företagets systematiska arbetsmiljöarbetet. Samt deras 
åsikter kring delaktighet och de anställdas förtroende till ansvarig.  

  Person 
Systematiskt 

arbetsmiljöarbete 
Delaktighet i 

arbetsmiljöarbetet 
Förtroende för 

ansvarig 

Företag 1 
stort 

Ansvarig Ja Ja  
Anställd 1 Ja Ja Ja 
Anställd 2 Vet inte Ja Ja 

Företag 2 
litet  

Ansvarig Ja Ja  
Anställd 1 Ja Ja Ja 
Anställd 2 Vet inte Nej Ja 

Företag 3 
stort  

Ansvarig Ja Ja  
Anställd 1 Ja Nej Ja 
Anställd 2 Vet inte Nej Ja 

Företag 4 
litet  

Ansvarig Ja Ja  
Anställd 1 Ja Ja Nej 
Anställd 2 Vet inte Nej Nej 

 
I företag 4 var anställd nummer 1 delaktig i arbetsmiljöarbetet medan anställd nummer 2 
inte ansåg sig vara delaktig. Trots detta ansåg sig ingen av dessa två ha ett förtroende för 
arbetsgivaren eller arbetsmiljöarbetets förlopp (se tabell 2). För att jämföra företag 2 med 
företag 4 som var i liknande storlek upplevde de anställda i företag 4 att det saknades ett 
engagemang hos de ansvariga. Medarbetarna hade svårt att uttrycka sig då det inte fanns ett 
förtroende i gruppen. De anställda har ett lågt förtroende till sina linjechefer och upplevde att 
deras åsikter inte fördes vidare. En åtgärd som tagits för att förbättra detta var intervjuer 
med externa konsulter, vilket de anställda uppskattade då de vågade dela med sig mer av sina 
problem. Dock hade denna undersökningsmetod inte lett till något resultat och de anställda 
saknade information och uppföljningen från undersökningen. Därför ansåg de anställda att 
det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerade. Anställd nummer 1 på företag 4 instämde 
med den ansvariga att man inte jobbade för att fler skulle vara delaktiga utan arbetet sköttes 
mellan ett visst antal personer som skulle föra de andras talan. Detta ansåg personen vara en 
stor brist då deras åsikter inte nådde fram till ansvarig. De två anställda ansåg därför att de 
främsta bristerna låg i det organisatoriska och sociala arbetet på arbetsplatsen.  
 
Vid de två större företagen fanns många olika metoder för att hantera arbetsmiljön, vilket 
uppskattades hos de anställda. Förbättringar och nya metoder tillkom kontinuerligt hos 
dessa två företag då de både fanns idégrupper och specialister som kunde arbeta enskilt med 
dessa frågor enligt de anställda.  
 
De anställda på företag 1, 2 och 3 tyckte att deras arbetsgivare såg väldigt omsorgsfullt och 
mer seriöst på deras arbetsmiljö än vad de själva gjorde. De anställda på företag 4 tyckte att 
arbetsgivaren prioriterade fel saker och att arbetsgivaren på så vis inte visade ett intresse för 
arbetsmiljöns betydelse. 
 

4.2 En god arbetsmiljö  
Synen på hur man uppnår en god arbetsmiljö varierade mellan de ansvariga och anställda. 
Ett gemensamt svar för majoriteten av de ansvariga var att det är viktigt att jobba 
systematiskt och att använda sig av sin dokumentation som grund. Arbetsgivare prioriterade 
även kunskap, förebyggande arbete och hälften ansåg även att delaktighet och engagemang 
hade stor betydelse. Även de anställda tyckte att ett systematiskt arbetsmiljöarbete var 
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viktigt, samt att gemenskap och den sociala arbetsmiljön var väldigt betydelsefullt på deras 
arbetsplats. Utöver det ansågs anonymitet, förståelse, information och delaktighet vara 
viktigt att prioritera. Svaren varierade mest mellan de anställda och en del menade även att 
säkerhet och förbyggande arbete också var väldigt viktigt. De aspekter som ansågs som 
viktigast och nämndes i intervjuerna visas i tabell 3.  
 
Tabell 3. Sammanställning av vad de ansvariga och anställda nämnde som de viktigaste faktorerna för att uppnå 
en god arbetsmiljö.  
 Företag 1      Företag 2      Företag 3      Företag 4 

A
ns

va
ri

g 

A
ns

tä
lld

 1
 

A
ns

tä
lld

 2
 

A
ns

va
ri

g 

A
ns

tä
lld

 1
 

A
ns

tä
lld

 2
 

A
ns

va
ri

g 

A
ns

tä
lld

 1
 

A
ns

tä
lld

 2
 

A
ns

va
ri

g 

A
ns

tä
lld

 1
 

A
ns

tä
lld

 2
 

Vara kunnig x   x   x   x   
Systematiskt arbete x x x x x  x x  x x  
Engagerad     x  x   x x  
Bra ledarskap x            
Säkerhet  x x      x    
Förebyggande arbete x x x x   x x     
Vara lyhörd   x  x x    x x x 
Ha förståelse  x x     x  x x x 
Vara delaktig x x  x x   x x  x x 
God information     x  x x x  x x 
Gemenskap  x x  x x   x  x x 
Vara anonym  x x  x    x  x x 
Certifiering x            
 
 

5 Diskussion  
 
Resultatet visade att samtliga företag använde sig av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Enligt de flesta var det ett givande och fungerade arbetssätt. Det systematiska arbetet gav 
företaget struktur, balans och rutiner som underlättade för arbetsmiljöarbetets process. 
Systematiken i arbetet ansågs vara det viktigaste enligt alla intervjudeltagare. Trots att fyra 
anställda inte visste hur deras företags arbetsmiljöarbete gick till, anser ändå majoriteten att 
arbetet fungerade med undantag till företag 4 (se tabell 2). Det systematiska arbetet innebär 
de fyra stegen undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera och detta företag saknade 
åtgärder och kontrolldelen, det vill säga uppföljningen av arbetet. Detta medför att man inte 
sluter cirkeln för det systematiska arbetssättet och på så vis upplever de anställda brister i 
arbetet. Åtgärder och uppföljningen är en viktig del av arbetet för att kunna avgöra vilka 
åtgärder som måste tas fram och vad företaget behöver åtgärda i framtiden. Bristerna har 
resulterat i missnöjdhet och har därför sänkt förtroendet hos de två anställda mot ledningen. 
Det finns stora förbättringsmöjligheter hos företaget, framförallt delaktigheten och 
informationen till de anställda. Här är koppling mellan ett fungerade systematisk 
arbetsmiljöbete och förtroende tydligt. Ett bristfälligt arbetsmiljöarbete sänker förtroendet 
hos de anställda. Varför inga åtgärder eller någon uppföljning skett efter 
medarbetarundersökningarna ville inte den ansvariga svara på. Det tolkar jag som att 
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medarbetarundersökningarna har gett ett dåligt resultat eller att inget resultat har tagits 
fram.  
 
De fanns fyra anställda som inte var medvetna om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dock 
visste de anställda att ett arbetsmiljöarbete skedde, de menade även att det var viktigt med 
rutiner och struktur i arbetsmiljöarbetet. Jag anser att det inte är någon större brist att de 
anställda inte var medvetna om att arbetet kallade för ett ”systematiskt arbetsmiljöarbete”. 
De anställda var medvetna om att det fanns en tydlig struktur och rutiner kring arbetet, vilket 
bör vara det viktigaste för dem att veta. Dock saknade de information om hur arbetet 
fungerade i helhet. Då delaktighet är ett lagkrav enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och 
stärker sambandet i företaget kan det underlätta att alla anställda är informerade om 
företaget arbetsmiljöarbete. När medarbetare deltar i beslutfattandet förstärks den 
organisatoriska arbetsmiljön mellan arbetsgivaren och medarbetare (Mackie et al. 2001). 
Finns en fungerade arbetsmiljö, trygghet och tilltro i företaget behöver inte de ansvariga oroa 
sig att strejk eller missnöjdhet kommer skapas i företaget. Därför bör möjligheten till att 
kunna vara delaktig och ta del av information om arbetsmiljön vara en viktig del av företagets 
grund och prioritering. 
 
Resultatet visar att de psykologiska faktorerna har gemensamt varit den största bristen hos 
alla företagen. Jag tror att detta beror på att man har för lite kunskap om hur den 
psykosociala arbetsmiljön skall undersökas. Denna del har senaste kommit upp till ytan och 
orsakar allt fler problem idag (European Agency for Safety and Health at Work 2017). Trots 
att alla dessa bolag ägs av Umeå kommun fungerade alla inte likadant. Olika arbetsplatser 
innebär olika arbetsuppgifter och anställda, vilket då också kräver varierande tekniker för att 
kunna undersöka arbetsmiljön. Att veta hur en människa mår kan inte undersökas genom 
endast samtal. Därför anser jag att anonyma undersökningar som tillämpade hos tre av 
företagen (se tabell 1) bör vara en standardmetod. Främst för att upptäcka om det finns 
problem och bemöta den psykosociala biten i företaget. De anonyma undersökningarna ger 
de anställda möjlighet att utrycka sig utan någon påverkan av intervjuaren och kan innebära 
att man vågar vara mer ärlig. De anonyma undersökningarna var något de anställda ansåg 
vara viktigt för att uppnå en god arbetsmiljö, men också för att våga dela med sig utan att bli 
dömd för sitt svar. Enligt Borg et al. (2005) är både anonyma enkäter och muntliga 
undersökningar nödvändiga och viktiga verktyg för att undersöka arbetsmiljön. Ett av 
företagen använde sig av flera metoder för att möta de anställda. På detta företag kändes sig 
de anställda väldigt delaktiga, det kan vara ett tecken på att det är väldigt givande att 
använda sig av flera metoder. I de varierande metoderna användes de anonyma 
undersökningar som riskanalyser och kompletterades sedan med ett medarbetarsamtal. Där 
kunde de problem som uppkommit under undersökningarna diskuteras och behandlas. 
Kombinationerna av metoderna gav den ansvariga större möjlighet att kunna upptäcka och 
behandla de anställdas problem och behov oavsett nivå. Extern hjälp av konsultföretag hade 
även två företag använt sig av och de var företagen mycket positiva till (se tabell 1), det kan 
vara en teknik för att undersöka arbetsmiljön ur ett nytt perspektiv med experthjälp. Ett 
annat företag använde sig av en certifiering som stöd i arbetsmiljöarbete och frågor. Den 
ansvariga tryckte väldigt stark på att detta var ett väldigt givande stöd som fler borde ta del 
av. En certifiering kan hjälpa företaget med arbetsmiljöarbetet men även göra arbetsplatsen 
mer attraktiv mot potentiella arbetstagare och kunder. Därför anser jag att dessa två metoder 
borde fler företag i Umeå kommun ta del av för att hålla sig underrättade och stärka sin 
arbetsmiljö.  
 
Att det är viktigt att investera i miljön verkar alla ansvariga vara medvetna om och samtliga 
nämnde även att de tar arbetsmiljön väldigt seriöst. Detta visar att idag väger arbetsmiljön 
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mer än tidigare men att sätta orden i verk är en annan sak. De anställda har varit bevisen på 
hur de ansvariga sköter arbetsmiljön. En större del av de anställda anser sig ha en god 
arbetsmiljö, känner sig trygga och har tillit till den ansvariga. Dock fanns de anställda som 
ansåg att det fanns brister och stödjer därför inte den ansvarigas åsikter. De är ännu en 
anledning till att låta de anställda vara en del av arbetsmiljöarbetet, när de själva är en del av 
arbetsmiljön.  
 
Alla de ansvariga visade stora kunskaper kring deras arbetsmiljöarbete men de anställda med 
ansvar över arbetsmiljöarbetet kunde beskriva och utveckla arbetet mer än arbetsgivaren. 
Detta med stor sannolikhet då de sköter majoriteten av arbetet själv, medan arbetsgivarna 
jobbade tillsammans med annan personal och förlitade sig därför på att de skötte en del av 
arbetet. Resultatet visade även att de anställda med en position närmare den ansvariga erhöll 
mer kunskap kring företagets arbetsmiljöarbete. Detta förmodligen då de var mer 
involverade i arbetet än de anställda längre bort i ledet från ledningen och den ansvariga. Det 
kunde även bero på brist på information eller att de övriga anställda inte var lika intresserade 
av arbetsmiljöarbetet. 
 
Enligt Anderson et al. (2005) kan en brist i småföretagen vara avsaknaden av 
specialistfunktionen i företaget, vilket gör det svårare att fokusera på arbetet och hålla sig 
underrättade av ny kunskap. I detta fall stämmer de endast in på ett av de mindre företagen 
som uppger sig ha brister. Ett större företag innebär fler anställda vilket utvecklar fler 
möjligheter till specialiserade tjänster. Detta kan underlätta hanteringen av arbetsmiljön, 
men det är inget som stoppar mindre företag till att kunna anställa en arbetsmiljöansvarig. 
För att öka intresset för arbetsmiljöfrågor finns enligt Anderson et al. (2005) olika 
tillvägagångsätt, exempelvis engagera företagen i arbetsmiljöprojekt, utföra 
arbetsmiljöinspektioner, utbildningsaktiviteter, temadagar och informationsmöten. Det kan 
vara en av förbättringsmöjligheterna för samtliga företag i studien, då arbetsmiljön aldrig 
kan bli fulländad.  
 
Åsikterna hur man upprättar en god arbetsmiljö skilde sig mellan ansvariga och anställda. De 
anställda hade fokuserat sina svar på helheten i arbetsmiljön som den sociala biten och 
strukturen. De ansvariga tolkade frågan som hur en arbetsgivare skall vara för en god 
arbetsmiljö, därav de olika svaren (se tabell 3). Engagemang, gemenskap och förståelse var 
några av de faktorer de anställda nämnde för en god arbetsmiljö. Dessa aspekter har 
fokuserat på arbetsmiljön mellan anställda och arbetsgivare på arbetsplatsen medan de 
ansvariga tog upp punkter som jobba systematiskt och att vara en kunnig ledare. De 
ansvariga fokuserade mer på hur de ansvariga skulle jobba för en god arbetsmiljö. Alla 
aspekter är viktiga punkter hur man skapar en god arbetsmiljö och tolkningen av frågan gav 
en bild hur de anställda och ansvariga tolkar en god arbetsmiljö. Detta visar att de anställda 
såg på arbetsmiljön som ett gemensamt arbetssätt medan de ansvariga ansåg att det största 
ansvaret ligger hos dem. Det stödjer resultatet då en del anställda inte upplever sig vara 
delaktiga för att de ansvariga sköter arbetet, vilket visar skillnaden hur de anställda ser på sin 
arbetsmiljö respektive de ansvariga.  
 
Intervjuer har varit en givande metod för detta arbete då dessa har gett mig möjligheter till 
följdfrågor och fullständiga svar, vilket troligtvis inte en enkät hade kunnat ge. Men om man 
verkligen kan avgöra vad en god arbetsmiljö är utifrån så få intervjuer har varit den främsta 
bristen i valet av metod. En enkät hade möjligtvis kunnat ge en bredare insyn hur en god 
arbetsmiljö ska fungera utifrån företagen, men dock tror jag att svaren hade varierat väldigt 
kraftigt och bortfallet varit stort vid val av en enkät. Intervjuerna placerades medvetet hos två 
anställda vid olika befattning och har då kunnat ge två olika vinklar på arbetsmiljön utifrån 



 

11 
 

de tjänsterna i företaget. Trots de varierande svaren har det funnits tydliga samband i 
resultatet vilket har gett mig de svar jag behövt för att uppnå mitt syfte. Arbetsmiljön är en 
känslig aspekt för många och hur mycket man vågar dela med sig är beroende på person. Jag 
upplever att jag fått väldigt ärliga svar av intervjupersonerna men om fler intervjuer hade 
skett tror jag att jag hade kunnat få en bredare uppfattning om arbetsmiljöarbetet och 
kunskaperna kring det i företagen. Fick jag utveckla arbetet hade jag velat intervjua 
ytterligare företag och fler anställda, men på grund av tidsramen blev denna metod det bästa 
utfallet. Trots de få intervjuerna upplever jag att jag fått svar på mina frågeställningar och 
kunskaper av företagen hur man ska arbeta och skapa en god arbetsmiljö.  
 
Idag finns en relativt god kunskap och medvetenhet om arbetsmiljöns betydelse för hälsan 
bland både arbetsgivare och arbetstagare. Sverige har även ett väldigt bra regelverk för 
arbetsmiljön som sköts av Arbetsmiljöverket (Linderberg och Vingård 2012). 
Arbetsmiljöverket menar att man bör satsa mer på den sociala och organisatoriska delen, då 
arbetssjukdomar inom detta område har ökat med 70% sedan år 2010 (Arbetsmiljöverket 
2015). Arbetsmiljöverket uppdaterar sina föreskrifter kontinuerligt för att anpassa sig till 
utvecklingen och bristerna i arbetlivet. På arbetsplatserna har arbetstidsförkortningar börjats 
debatterats allt mer och fler företag i Sverige har reducerat arbetstiderna och infört den så 
kallade ”sex timmars arbetsdagen” för att minska antalet sjukskrivningar (Brynja och Bildt 
2005). Kanske är detta något fler företag kommer att ta efter, då med utvecklingen och tiden 
förändras vår arbetsmiljö och så måste också våra metoder. I framtiden kommer vi behöva 
anpassa oss efter en ny generation och därmed kommer nya arbetsplatser och nya 
arbetsmiljöer. Det finns ingen perfekt arbetsmiljö men jobbar man för en ständig förbättring 
ligger man väldigt nära.  
 
5.1 Slutsats 
De intervjuade menade att den psykosociala arbetsmiljön kräver mer fokus och arbete idag, 
då det fanns brister och förbättringsmöjligheter som de alla var medvetna om. Kunskaperna 
om arbetsmiljöarbetet varierade mellan de anställda och arbetsgivaren, men en större del av 
de intervjuade visade goda kunskaper om företagets arbetsmiljöarbetet och dess betydelse. 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet var för alla det gemensamma arbetssättet och har för 
samtliga varit av stor betydelse. De ansvariga menade att det systematiska arbetet var ett 
måste för deras arbete och stommen för ett fungerade arbetsmiljöarbete. För att kunna 
uppnå ett bra arbetsmiljöarbete visade även resultatet att det krävs en god dialog mellan 
arbetsgivare och medarbetare, samt ett antal varierande metoder för att undersöka 
arbetsmiljön. Endast en metod visade sig inte vara tillräcklig, utan det krävs en variation och 
kombinationer av olika metoder för att kunna nå alla anställda. De anonyma 
undersökningarna ansågs vara en av dessa viktiga metoder. Alla som använde sig av de 
anonyma undersökningarna ansåg att detta var en viktig del av deras arbetsmiljöarbete. 
Åsikterna hur man skapar en god arbetsmiljö skilde sig mellan företagen men majoriteten 
menade att det systematiska arbetsmiljöarbetet var grunden till ett gott arbetsmiljöarbete. De 
ansvariga ansåg att arbetsmiljöarbetets ansvar låg som störst hos arbetsgivaren medan de 
anställda menade att gemenskap och delaktighet mellan alla parter var väldigt viktigt. De 
anställda menade även att den sociala biten var av stor betydelse på arbetsplatsen. Idag är det 
tydligt att utifrån dessa företag är arbetsmiljön högt prioriterad. Förhoppningsvis med tiden 
kommer alla företag att prioritera och fortsätta att sträva efter en god arbetsmiljö.  
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Intervjufrågor                                                                  Bilaga 1 
 
Frågor till arbetsgivare  
 

- Hur arbetar ni idag med arbetsmiljön, hur går ni tillväga gällande uppföljning och vid 
brister?   

- Hur anser du att alla delar i arbetsmiljön (sociala, organisatoriska, psykosociala och 
fysiska arbetsmiljön) fungerar hos er? Om Bra – varför är den bra?  Finns de några 
brister?  

- Vilka är delaktiga i er arbetsmiljö? Hur fördelas arbetet? 
- Vet du vilka skyldigheter och krav som ställs på dig som arbetsgivare? Om Ja – vilka?  
- Vilken typ av information tillför ni till de anställda och anser ni den vara tillräcklig?  
- Har ni en systematisk arbetsmiljöplan eller annan plan? Varför/varför inte? Anser du 

den vara givande för er arbetsmiljö?  
- Hur anser du att man uppnår en god arbetsmiljö?  
- Hur ser du på arbetsmiljön jämfört mot dina anställda?   
- Hur bibehåller man en bra arbetsmiljö?  

 
Frågor till anställda 
 

- Hur arbetar ni idag med arbetsmiljön, hur går ni tillväga gällande uppföljning och vid 
brister?   

- Vilka är delaktiga i er arbetsmiljö? Är du delaktig? 
- Hur fungerar alla delar (den sociala, organisatoriska, psykosociala och fysiska 

arbetsmiljön) hos er?  
- Vet du vilka skyldigheter och krav som ställs på dig som anställd och din 

arbetsgivare? Om Ja – vilka?  
- Vilken typ av information har du fått angående er arbetsmiljö, anser du den vara 

tillräcklig? 
- Har ni en systematisk arbetsmiljöplan, eller inte? Anser du den vara givande för er 

arbetsmiljö?  
- Hur anser du att man uppnår en god arbetsmiljö?  
- Hur anser du att du kontra din arbetsgivare ser på arbetsmiljön?  
- Hur tycker du att man bibehåller en bra arbetsmiljö? 

 

  



 

 
 

 

                                                                            Bilaga 2 
                      
          
                            

 

 

 

 

 

 

Förbättringsplan 
 -   för kommunala bolag i Umeå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1. Bakgrund 
 
I mitt examenarbete ” Vad utgör en god arbetsmiljö? – En jämförelse mellan 
arbetsgivare och anställda vid kommunala bolag i Umeå” redovisas en undersökning 
av er arbetsmiljö. Utifrån min studie har jag försökt att sammanställa tips och 
metoder för att kunna bibehålla och förbättra er arbetsmiljö. Resultatet som gäller 
specifikt för ert företag finns redovisat i examensarbetet. Detta är en allmän plan med 
utvecklingsmöjligheter som tilldelas till alla företag som deltagit i studien.  
 
I examenarbetet redovisas intervjusvaren och utifrån dessa har jag tagit fram ett antal 
metoder och förbättringsmöjligheter för er samtliga. En del av er använder redan 
dessa metoder med gott resultat och därför redovisas de nedan. Det gläder mig att se 
att arbetsmiljön är ett stort intresse för de flesta och det märks i ert arbetsmiljöarbete. 
Majoriteten av de resultat jag fått har varit goda men jag har valt att hålla 
intervjupersonerna anonyma för deras egen skull.  
 

2.   Utvecklingsmöjligheter 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har visat sig vara det mest givande i era arbeten. 
De förbättringar som finns ligger främst i undersökningarna och uppföljningen. 
De psykosociala undersökningarna har gemensamt varit den största bristen i 
arbetsmiljöarbetet. Då den psykosociala delen på senare tid har framkommit i 
arbetsmiljön har den också nyligen blivit klassad som en stor arbetsmiljöfråga. Att 
undersöka den psykosociala arbetsmiljön har varierat som metod hos er. Jag har 
sammanställt de metoder som finns för att undersöka arbetsmiljön hos de anställda 
och mitt resultat har visat att ingen metod är tillräcklig på egen hand. För att kunna 
åstadkomma det bästa möjliga resultat räcker inte en metod, utan en kombination av 
flera. Därför rekommenderar jag er att både variera och kombinera era 
undersökningar exempelvis med dessa metoder:  

- Anonyma undersökningar 
- Medarbetarsamtal 
- Gruppmöten  
- Extern hjälp  

 
Min studie har visat att anonyma undersökningar fungerar som en god grund i de 
psykologiska undersökningarna med en komplettering av medarbetarsamtal. Vid 
intervjuerna har många menat att de anonyma undersökningarna gör det lättare för 
företag att upptäcka problem och för de anställda att uttrycka sig. Mitt råd till er är att 
kombinera en rad olika metoder som passar er för att kunna bemöta alla anställda på 
olika nivåer. Gruppmöten är även en metod som gör det enklare för de anställda att 
vara delaktiga och kan underlätta ert arbete och stärka er gemenskap. För att 
förstärka innebörden och syftet med mötet kan ni hålla ett separat möte för endast 
arbetsmiljön.  
 
Två av företagen använder sig idag av extern hjälp, ett företag i form av en 
arbetsmiljöcertifiering (OHSAS 18001) och det andra med hjälp av konsulter för att 
undersöka arbetsmiljön. En certifiering visar att man tar arbetsmiljön på allvar och 
det visar engagemang mot potentiella arbetare och kunder. Dessa metoder hade varit 
till stort stöd och en effektiv metod enligt dessa företag. Det ger er ännu en möjlighet 
att undersöka arbetsmiljön ur en annan synvinkel och få experthjälp.  



 

 
 

 
En viktig del i det systematiska arbetssättet är uppföljningen för att kunna kontrollera 
om arbetsmiljöarbetet fungerar. Några anställda upplevde att arbetsmiljöarbetet 
saknade resultat och såg inga åtgärder efter en undersökning skett. Det innebär att 
åtgärdsavsnittet eller uppföljningen saknas, vilket då inte ger någon mening eller 
förbättring till företaget. Efter en tilltagen åtgärd måste en uppföljning ske både för 
att undersöka effekten och för att visa de anställda vilket resultat åtgärderna eller 
undersökningen gjort. Det företag som saknade uppföljningen och balansen i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet tappade förtroendet från sin anställda. Jag 
rekommenderar er att granska era metoder och vara tydligare med information till 
era anställda.  
 
Något samtliga företag bör fokusera mer på är information och delaktighet kring 
arbetsmiljön i företagen. Kunskaperna skiljer sig kraftigt mellan de anställda och det 
kan tyda på bristfällig information eller brist på delaktighet i arbetet. Idag finns det 
både lagkrav på information från arbetsgivare och krav på delaktighet från de 
anställda. Gällande delaktigheten fanns stora skillnader hos de anställda.  
 
Om det saknas engagemang hos de anställda är detta en utvecklingsmöjlighet för er 
att kunna engagera de anställda. Detta tillhör den arbetsmiljöansvariges 
arbetsuppgift. Däremot om de anställda inte anser att de får möjligheten att delta i 
arbetsmiljöarbetet finns stora brister som bör åtgärdas snarast. Alla anställda ska få 
möjlighet till att delta i arbetsmiljöarbetet, om inte kan stora missnöjdheter skapas i 
företaget. Utifrån mitt resultat vill jag råda dem som inte låter sina anställda 
medverka i arbetet och de med lågt engagemang att försöka engagera medarbetarna. 
Förslagsvis genom att införa temadagar, utbildningsaktiviteter eller kontinuerliga 
informationsmöten. Där det inte fanns ett engagemang hos de anställda berodde det 
på att de anser sig ha stor tillit till den arbetsmiljöansvariga. Detta till skillnad från 
företaget där de anställda inte känner att de får vara delaktiga, där saknades tilliten.  
 
Ett arbetsmiljöarbete kan aldrig bli fulländat, utan är alltid under en ständig 
utveckling och förbättring. Att upptäcka problem i tid kan förebygga många problem, 
men viktigast av allt; låta de anställda vara en del av arbetsmiljöarbetet, när de själva 
är en del av arbetsmiljön. 
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