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Sammanfattning 

En del företag följer systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) exemplariskt medan andra knappt har kännedom 
om det och inte uppfyller kraven. Efter ett initiativ ifrån Arbetsmiljöverket har projektgruppen i form av ett 
examensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan gjort en rapport för att informera och motivera företag att 
arbeta med SAM. Projektgruppen tror att många företag endast ser kostnader med SAM. Därför har 
hypotesen om att god efterlevnad av SAM kan leda till en förbättrad lönsamhet i företagen undersökts. I 
denna rapport kommer företag finna inspiration från fakta och intervjuer med andra företag som tillämpar 
SAM. Med hjälp av denna inspiration kan de fortsätta att förbättra sitt eget arbete med SAM. 
 
Målen med denna rapport är följande: Analysera om SAM förbättrar företagets lönsamhet, analysera om 
företag är medvetna om ohälsokostnader av ett dåligt systematiskt arbetsmiljöarbete och undersöka hur SAM 
påverkas av utbildning inom företaget. Att SAM bidrar till lönsamhet är ett tidigare diskuterat ämne, därför 
har projektgruppen valt att fokusera på hur varumärket påverkas av SAM inom ett lönsamhetsperspektiv. 
Detta gör rapporten unik. För att undersöka målen har kvalitativa intervjuer gjorts med företag som arbetar 
aktivt med SAM, och en noga granskad forskning har valts ut för att styrka slutsatser av intervjusvaren. 
 
Resultatet av denna studie är att SAM kan kopplas till lönsamhet i många aspekter. Det visade sig också att ett 
aktivt arbetsmiljöarbete kan kopplas till ett starkare varumärke. Medvetandet om vilka ohälsokostnader som 
finns av ett dåligt systematiskt arbetsmiljöarbete är liten, man är inte medveten om hur mycket företaget 
egentligen påverkas av medarbetare med dålig hälsa. Ledarskapet på en arbetsplats är viktigt då det är nyckeln 
till medarbetarnas engagemang. Cheferna har också ett stort inflytande på arbetsvillkoren och stressnivån i 
företaget, därför är det viktigt att cheferna har tillräckligt med utbildning inom området. 
Arbetsmiljöutbildningen inom företaget underlättar arbetet med SAM.  
 
Syftet med rapporten är att den skall driva fram engagemang och vilja hos företag som inte tillämpar SAM 
fullt ut. Problemet är att förmedla dess resultat ut till företagen. Förslag till vidare forskning är att göra en film 
där man belyser fördelar ifrån rapportens resultat om SAM. Genom denna film kan företag få inspiration att 
förbättra sitt eget arbete med SAM. 
 
Ännu ett förslag till vidare forskning är att göra djupare studier av SAM inom byggbranschen, där arbetet 
verkar gå mot felaktigt håll. 

Nyckelord 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, lönsamt, varumärke, utbildning



  



 
 

 
 

 Bachelor of Science Thesis TMT 2014:23  

 

Profitability in systematic environmental work 

   
  Marcus Forsberg 

Fahim Oriakhel 

Approved 

2014-06-12 

Examiner KTH 

Claes Hansson 

Supervisor KTH 

Erika Bellander 
 Commissioner 

Arbetsmiljöverket 
Contact person at company 

Per Nylén 

 

Abstract 
Some companies follow systematic work environment management (SAM) exemplary, while others are barely 
aware of it and do not comply. After an initiative by the Swedish Work Environment Authority, the project-
team, in the form of a thesis work at the Royal Institute of Technology, made a report to inform and 
motivate companies to work with SAM. The project-team believes that companies only see charges with 
SAM. Therefore, the project-team tested the hypothesis if SAM may lead to an improved corporate 
profitability. In this report, companies will find inspiration from facts and interviews with other companies 
applying SAM. With this inspiration they can continue to improve their own work with SAM. 
 
The goals of this report are: Analyze whether SAM improves business profitability, analyze if companies are 
aware of the health costs of a bad systematic work and examine how SAM is influenced by education within 
the company. SAM contributes to profitability is an earlier discussed topic, therefore the project team has 
chosen to focus on how the brand is influenced by SAM within a profitability perspective. This makes this 
report unique, and to investigate the goals interviews has been made and a carefully examined research have 
been selected to strength the conclusions of the interview responses. 
 
The results of the project are that SAM can be linked to profitability in many aspects. It is and also shown 
that an active work with SAM could be linked to a stronger and better brand. Awareness of the health costs 
of a bad systematic work environment was small. Knowledge of how the company really is affected by illness 
among the staff is minimal. A good leadership is important because it is the key to employee involvement. 
The managers also have a large influence on the working conditions and stress levels in the company. 
Therefore, it is important that managers have enough education in the area. 
 
The purpose of the report was to create a commitment and willingness among companies that do not apply 
SAM. The problem is to get the reports results out to these companies. A proposal for further research is to 
make a film which highlights the benefits from the results of the report. By showing this film for companies 
they can get inspired to improve their own work with SAM. 
 
Another proposal for further research is to make deeper studies of SAM in the construction industry, where 
the work seems to go against incorrect direction. 
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Systematic environmental work, profitable, brand, education 
   



 



 
 

Förord 
 
Denna rapport är ett examensarbete som är en del utav högskoleingenjörsutbildningen, maskinteknik med 
inriktning industriell ekonomi och produktion på Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbetet är utfört av 
projektgruppen som består av Marcus Forsberg & Fahim Oriakhel. 
 
Detta arbete har varit tillfredställande då det både har utvecklat förmågan att arbeta i ett projekt, och givit en 
djupare insikt inom arbetsmiljö. Projektgruppen vill därför tacka Per Nylén på Arbetsmiljöverket som gav oss 
denna chans. Vi vill även passa på att tacka för all handledning som vi fick av Per Nylén och hans kollegor 
Lena Niemi Birgersdotter och Ulf Strandberg. Vidare vill vi också tacka för vägledningen av vår handledare 
Erika Bellander. 
 
Vi vill även visa vår tacksamhet till de företag som har ställt upp på intervjuer. Utan dessa företag hade 
rapporten inte uppnått sitt fulla värde. 
 
 
 
 
Södertälje 2014-06-13 
 

Marcus Forsberg & Fahim Oriakhel 

  



 
 

  



 
 

Ordlista och definitioner 
 
 
Arbetsgivare – En arbetsgivare är en person som har upprättat ett anställningsavtal med en arbetstagare. 
Avtalet är en överenskommelse mellan de två parterna som sker vid anställningen.  
 
Arbetsmiljölagen – I arbetsmiljölagen finns regler och skyldigheter för både arbetsgivare och andra 
skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. I lagen finns också regler om 
samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
 
Arbetsmiljörepresentanter – Person i företaget som har något slags ansvar för arbetsmiljön på företaget, 
och representerar den. 
 
Lönsamhet – I denna rapport avser begreppet lönsamhet företagets ekonomiska lönsamhet. 
 
Informant – En informant är en person som har lämnat någon typ av information. Synonym till informant är 
uppgiftslämnare. I denna rapport syftar ordet informant till de företagsrepresentanter som har intervjuats.  
 
Medarbetare – I denna rapport personalen i företaget som inte har en chefs position. 
 
Pay-back tid – Pay-back metoden är en metod som kan användas för att beräkna hur snabbt en investering 
betalar sig själv. Pay-back tiden är den tid det tar för en investering att ge tillbaka investeringskostnaden. 
 
SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete gäller arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa 
upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. 
 
Skyddsronder – I en skyddsrond går man igenom säkerheten på en arbetsplats. I skyddsronden kan till 
exempel arbetsgivarens skyddsansvarig och berörda arbetstagare delta. 
 
Sjukfrånvarokostnader – Olika slags kostnader som uppkommer till följ av att medarbetare är frånvarande 
på grund av sjukdom/arbetsskada. 
 
Varumärke – Namn, symbol eller tecken, som används för att identifiera produkter, tjänster eller företag. 
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1. Introduktion 
Detta kapitel ger en inledning av projektarbetet.  
 
 

1.1 Bakgrund 
Ett flertal av de arbetsplatsolyckor som sker idag beror på att lagstadgade arbetsmiljökrav inte följs. 
Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljölagstiftningen och 
arbetslagstiftningen följs. Arbetsmiljöverkets mål är alltså att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i 
arbetslivet samt att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. Som grund för arbetsmiljöverkets arbete 
finns Arbetsmiljölagen (AML) som är en ramlag. Mer detaljerande bestämmelser finns i föreskrifter som går 
att hitta på Arbetsmiljöverkets hemsida. 
 
Arbetsmiljöverket har föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Definitionen av systematiskt 
arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa 
upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande 
arbetsmiljö uppnås (Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1, 2008). En del företag följer dessa 
föreskrifter exemplariskt, medan andra knappt har kännedom om de och inte uppfyller kraven. 
 
Arbetsmiljöverket publicerade våren 2014 ett förslag till examensarbete på Kungliga Tekniska Högskolans 
exjobbsportal. Förslaget gick ut på att undersöka möjliga delorsaker till den bristande efterlevnaden av SAM 
samt föreslå åtgärder. Studenterna Marcus och Fahim som aktivt sökte examensarbete fick syn på förslaget 
och tyckte att ämnet verkade intressant. Arbetsmiljöverket och projektgruppen träffades för att diskutera 
förutsättningarna för arbetet. Egna erfarenheter ifrån studenterna själva var att allt för många företag inte ser 
fördelarna med SAM då de endast ser kostnaderna, de ser inte att det även kan finnas lönsamhet. Dessutom 
så ser de inte alla effekter av ett undermåligt SAM. Projektmedlemmarna hade även idén att brister i 
utbildningen inom företaget kan vara en delorsak till att SAM inte följs. Dessa hypoteser presenterades för 
Arbetsmiljöverket som blev intresserade. Då det snabbt blev uppenbart att examensarbetet skulle vara 
givande för både myndigheten och projektmedlemmarna ingick parterna en överenskommelse med ett 
förtydligat upplägg.  
 
Arbetsmiljöverket bidrog med tre stycken handledare som gav åsikter/feedback genom hela projektet. 
Projektgruppen har fritt kunnat kontakta handledarna om de har funderingar kring uppdraget. 
 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att studera faktorer som kan driva fram engagemang och vilja hos företag som 
inte tillämpar SAM fullt ut på grund av ekonomiska skäl. Dessa företag skall genom detta underlag finna 
inspiration från fakta och intervjuer med andra företag som tillämpar SAM. Genom denna inspiration kan de 
fortsätta samt förbättra sitt egna systematiska arbetsmiljöarbete. 
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1.3 Omfattning 
Projektet har utgått ifrån hypotesen att en god efterlevnad av SAM kan leda till en förbättrad lönsamhet i 
företagen. Eftersom det inte finns någon tidigare forskning på hur varumärket påverkas av SAM har fokus 
valts att läggas på detta. För att få en kvalitativ rapport har projektgruppen gjort egna undersökningar hos 
företag, men även litteraturstudier.  
  
 
Projektrapporten omfattas av följande frågeställningar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Mål 
Målen med projektet är att: 
 

 Analysera om systematiskt arbetsmiljöarbete förbättrar ett företags lönsamhet, med fokus på hur 
varumärket påverkas. 

 Analyserar om företag är medvetna om ohälsokostnaderna av ett dåligt systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

 Undersöka hur systematiskt arbetsmiljöarbete påverkas av arbetsmiljöutbildning inom ett företag. 
 
 

1.5 Avgränsning 
Examensarbetet har en tidsram, därför måste en avgränsning göras. 
 

 Arbetet skall inte innehålla information från fler än sex stycken företag/nyckelpersoner. 

 Arbetet skall endast innehålla information ifrån företag som arbetar aktivt med SAM. 

 Arbetet skall inte gå mer än ytligt in på specifika arbetsmiljöaspekter. 
 
 

1.6 Rapportens disposition 
Rapportens disposition följer en struktur så att det systematiskt går att följa arbetet från problemformulering 
till slutsats. I det första kapitlet behandlas rapportens inledning. Den innefattar bland annat bakgrund, mål 
och syfte. I detta kapitel ska läsaren få en uppfattning om rapportens handling. Vidare presenteras den 
teoretiska referensramen som omfattar delvis vilka anvisningar som har använts vid utförandet av 
intervjuerna och enkätundersökningen samt vilka referenser som har använts i rapporten. Nästa huvudkapitel 
”genomförande av datainsamling” beskriver hur datainsamlingen genomfördes med hjälp av den teoretiska 
referensramen.  
 
I sammanställningen av undersökningen presenteras intervjusvaren, enkätundersökningen som 
projektgruppen själva har gjort och medarbetarundersökningarna som projektgruppen har fått tagit del utav 
ifrån informanterna i de olika intervjuade företagen. Under rubriken ”Analys av data och information” 
analyseras informanternas svar med hjälp av sekundärdata som består av bland annat tidigare undersökningar.  
 
Rapporten avslutas med resultat, diskussion, slutsats och rekommendation. Tanken är att läsaren skall få en 
helhetsuppfattning ifrån dessa delar. 

Kan SAM förbättra 
företagets 

lönsamhet? 

Kan SAM minska 
kostnader för 

ohälsa? 

Kan SAM styrkas 
av utbildning inom 

ett företag? 

Figur 1: Projektrapportens frågeställning 
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2. Metodik 
Insamling av nödvändig fakta till projektet har främst gjorts genom intervjuer, enkätundersökning och 
litteraturstudier. 
 
 

2.1 Intervjuer 
Eftersom att detta projekt handlar mycket om individens egen syn på systematiskt arbetsmiljöarbete, så har 
intervjuer med företagen varit en viktig del. Intervjuerna är en kvalitativ undersökning. Studiebesöken på dem 
olika företag har varit till stor nytta och grund för arbetet. Intervjuerna har gjorts med personer som har 
något slags arbetsmiljöansvar på företaget. Vid genomförande av intervjuerna användes den teoretiska 
referensramen, kapitel intervjuer 3.1.1. 
 
 

2.2 Enkätundersökning 
Det är medarbetarna i företaget som påverkas mest av arbetsmiljön, endast de kan ge svar på hur arbetsmiljön 
upplevs och hur den har utvecklats. Att intervjua var och en av medarbetarna skulle ta tid som inte rymmer 
inom projektets tidplan, därför har enkäter delats ut till medarbetarna. Enkätundersökningen är en kvantitativ 
undersökning och vid utformandet användes den teoretiska referensramen, kapitel enkätundersökning 3.1.2. 
 
 

2.3 Litteraturstudier 
För att kunna göra analyser på underlaget ifrån intervjuerna och enkätundersökningen, så har litteraturstudier 
gjort på tre olika sätt: 
 

 Elektronisk litteratur (Internetkällor, elektroniska artiklar/rapporter) 

 Skriftliga rapporter 

 Litteratur i form av böcker 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer det en presentation av de teorier som har använts vid utförandet av projektarbetet. 
 
 

3.1 Primärdata 
Primärdata behandlar vilka teorier som har använts för att uppnå en anpassad insamling av information för 
rapportens ändamål. Avsnittet är presenterat i en löpande text för att få en tydlig överblick i hur man 
åstadkommer detta från uppbyggnad till analys. 
 
 

3.1.1 Intervjuer 
Rapportens huvudsakliga primärdatainsamling är ifrån intervjuer med olika företag och en nyckelperson. 
Fördelarna med att göra intervjuer är att det skapar en helhetsbild och förståelse av komplexa frågeställningar. 
Man kan också få ta del utav personers resonemang kring specifika frågor, samt kontrollera den information 
man får med hjälp av följdfrågor vilket skapar en hög validitet i rapporten (Eva-Lotta Sallnäs, CSC Kungliga 
Tekniska Högskolan, 2007). 
 
Det finns olika former av kvalitativa intervjuer. Ostrukturerad intervju och semistrukturerad intervju är två 
exempel på detta (Eva-Lotta Sallnäs, CSC Kungliga Tekniska Högskolan, 2007). 
 
En ostrukturerad intervju utmärks av följande: 
 

 Teman definieras i förväg. 

 Man låter informanten vägleda intervjun och följdfrågor kommer utan styrning. 

 Det finns inga standardiserade svarsalternativ. 
 
En semistrukturerad intervju utmärkas av följande: 
 

 Man skapar en formulering av frågorna. 

 Ordningsföljden av frågorna är densamma. 

 Svarsalternativen kan antingen vara öppna eller slutna. 
 
 
En kvalitativ intervju innebär bland annat att identifiera nya företeelser och därför är det viktigt att veta innan 
intervjun börjar vad som är känt och inte. Viktigt att ta i beaktande är att inte gå in i intervjun med 
förutbestämda uppfattningar. En kvalitativ intervju är öppen för informanten och man använder sig inte av 
ett standardiserat frågeformulär. Det är dock viktigt för intervjuaren att ha en uppfattning om vilka faktorer 
som är viktiga (Gunilla Eklund, Lektor i pedagogik, 2012) (Eva-Lotta Sallnäs, CSC Kungliga Tekniska 
Högskolan, 2007). 
 
Hela syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet. Detta kan dock skapa problem vid val av 
informanter. För att försäkra sig mot detta är det viktigt att tänka på att ha så stor variationsbredd som 
möjligt i urvalet av informanter, för att få så stort informationsinnehåll som möjligt. Att man väljer ut 
informanter som har rikligt med kunskap om det ämnet man undersöker, samt att man väljer ut informanter 
som har förmåga och en villighet att utrycka sig är viktigt för att få en kvalitativ intervju (Gunilla Eklund, 
Lektor i pedagogik, 2012) (Bryman, 2002). 
 
För att skapa trygghet för informanten är det viktigt att intervjuaren är ärlig, uppriktigt och visar ett starkt 
intresse i konversationen. Man bör uppmuntra informanten att fördjupa sina svar och att intervjuaren tar in 
de svar som sägs. I den engelska litteraturen finns det något som kallas för ”probing”, vilket innebär att man 
ska lyssna på det som sägs mellan raderna. Detta innebär också att intervjuaren visar i form av till exempel 
kroppsspråk att han/hon är intresserad av vad informanten vill framföra.  
Under hela intervjun ska man försöka hålla informanten koncentrerad på ämnet, och om tillfället ges försöka 
dela erfarenheter med informanten (Gunilla Eklund, Lektor i pedagogik, 2012). 
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Det är viktigt att välja en plats där man är ostörd för genomförandet av intervjun. Platsen ska kännas opartisk 
och bekväm för informanten. Före intervjun kan man antingen ge en skriftligt eller muntlig försäkring på 
sekretessen. Det är också positivt att kallprata innan intervjun för att bygga upp en bra relation. (Gunilla 
Eklund, Lektor i pedagogik, 2012). Det är också bra att informera informanten om ungefär hur lång tid hela 
intervjun kommer att ta, och att de kan få ta del av rapporten när den är färdigställd. (Eva-Lotta Sallnäs, CSC 
Kungliga Tekniska Högskolan, 2007) 
 
Vid uppbyggnaden av intervjufrågorna kan man använda sig av en tratt-modell. De vill säga att man först 
börjar med allmänna frågor innan man går in på djupare frågor. De frågor man ställer under intervjun skall 
vara så öppna som möjligt. Men detta innebär inte att informanten skall kunna prata helt fritt, intervjuaren 
skall veta vad han/hon vill få ut och rikta samtalet mot det. När man har ställt en öppen fråga kan man vidare 
gå in på konkreta frågor, och det är viktigt att ge informanten tid att svara i lugn och ro. Om det uppstår ett 
tolkningsproblem är det viktigt att reda ut detta under genomförandet av intervjun. Ett vanligt problem är att 
man är rädd för att ställa frågor som kan upplevas obehagliga för informanten, men man ska begrunda på hur 
långt man är beredd att gå för att få ut de svaren som man söker på sina frågor.  Innan man avslutar intervjun 
försöker man skapa en öppen atmosfär (Gunilla Eklund, Lektor i pedagogik, 2012). 
 
Vid kvalitativa intervjuer är det lämpligaste att spela in informantens svar. Fördelarna med att intervjun spelas 
in är följande: 
 

 Intervjuaren kan lägga sin koncentration på vad informanten säger. 

 Intervjuaren kan observera informantens beteende. 

 Vid analysfasen är en inspelning en stor fördel jämfört med anteckningar och minnet. Det vill säga 
man har data på vad informanten har sagt ordagrant, och inte en filtrering som har skett vid 
anteckning. 

 
Men det finns även nackdelar med att spela in intervjun: 
 

 En del personer kan känna obehag och osäkerhet. Men om intervjuaren ger ett avslappande intryck, 
kan detta smitta av sig på informanten. 

 Det krävs stor tidsåtgång att skriva ner intervjusvaren i efterhand. 
 
När man skriver ner intervjusvaren är det bästa sättet att skriva ord för ord. Att skriva ner intervjusvaren är 
som tidigare nämnt en tidskrävande process. Om man har ont om tid kan man fokusera på att skriva de 
viktiga delarna ordagrant, och sammanfatta de mindre viktiga delarna. Om man däremot väljer att inte skriva 
ut vissa delar så är det ytterst viktigt att ange vad man har valt att avskilja Att sedan analysera intervjusvaren är 
även det en tidskrävande process. Oftast börjar forskaren att analysera svaren när alla intervjuer är 
genomförda, ett annat alternativ är att påbörja analysen efter att varje enskild intervju är genomförd (Gunilla 
Eklund, Lektor i pedagogik, 2012). 
 
 

3.1.2 Enkätundersökningar 
Ett frågeformulär kan vara uppbyggt på flera olika sätt. Man kan antingen använda sig av öppna eller slutna 
frågor. Fördelen med en enkätundersökning jämfört med en intervju är att man kan få mycket information på 
ett mer tidseffektivt sätt, men med en enkätundersökning följer det också en del nackdelar. Till exempel kan 
man inte med säkerhet säga att respondenten tolkar frågan på samma sätt som den är formulerad. Det finns 
också en risk att delar av gruppen man vill undersöka inte ställer upp i undersökning på grund av ointresse, 
tid med mera. Detta kan bilda en missvisande bild av vad gruppen anser i frågan (Eva-Lotta Sallnäs, CSC 
Kungliga Tekniska Högskolan, 2007). 
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3.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är den information som redan finns tillgänglig till skillnad ifrån primärdata. (Akademin för 
ekonomi, samhälle och teknik, 2014). För att kunna dra mer konkreta analyser och slutsatser ifrån 
primärdatainsamlingen har en omfattande litteraturstudie gjorts. Litteraturstudien gjordes till största delen 
innan insamlingen av primärdata.  
 
Det finns en stor del tidigare forskning kring SAM och lönsamhet, det finns dock inte någon tidigare 
forskning på hur SAM påverkar varumärket och därmed lönsamheten. Den tidigare forskningen har kommit 
till användning då kopplingar har hittats med de egna studierna. Genom den tidigare forskningen har 
projektgruppen också fått inspiration om hur området har angripits. Det finns en stor mängd elektroniska 
källor som har kommit till användning i rapporten. Nackdelen som kan finnas med elektroniska källor är dess 
validitet. Praktiskt tagit kan vem som helst publicera en skrift på internet. För att försäkra rapportens 
trovärdighet har källorna noga granskats för att försäkra dess validitet. Kungliga Tekniska Högskolan har ett 
elektroniskt bibliotek där studenter kan ta del utav databaser, elektroniska tidskrifter och e-böcker. Dessa 
källor anses ha hög validitet och är därför en bra tillgång. 
 
Kommande stycken kommer att behandla teorier och syfte i den tidigare forskningen. Den utvalda 
forskningen kommer att användas i analysen av informanternas svar. Referenserna är uppdelade i fem olika 
rubriker, syftet med detta är för att på ett övergripligt sätt kunna föra vidare analyser. Se uppdelningen i 
bearbetning av intervjusvar. 
 
 

3.2.1 SAM och lönsamhet i företagen 
Organisationen Framgångsrika Friska Företag har tillsammans med Jonas Anselmsson och Frans Melin från 
ekonomihögskolan på Lunds universitet gjort en undersökning om hur personalen stärker varumärket. I 
denna undersökning kom man bland annat fram till att ett fungerande HR-arbete hos ett företag har en 
positiv inverkan på viljan att göra affärer med företaget i frågan (Framgångsrika Friska Företag (3F), 2009). 
 
Cecilia Johansson och Hasse Nordlöf från högskolan i Gävle har gjort en litteraturstudie i arbetsmiljöarbete 
och lönsamhet. Syftet med litteraturstudien var delvis att få fram hur ett arbetsmiljöarbete kan påverka 
lönsamheten. Studien var begränsad till att endast inkludera texter innehållande arbetsmiljöarbete. I denna 
studie kom man fram till att arbetsmiljöarbete skapar nöjdare kunder som i sin tur påverkar företagets 
lönsamhet i positiv riktning (Cecilia Johansson & Hasse Nordlöf, Högskolan i Gävle, 2008). 
 
Mia Wessleus har studerat om arbetsmiljö är lönsamt. Denna rapport är ett försök att hitta en ekonomisk 
modell för att kunna beräkna lönsamheten i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Rapporten kom fram till att 
arbetsplatser och organisationer skiljer sig så pass mycket från varandra att det är näst intill omöjligt att skapa 
ett system för att göra vissa beräkningar. Men det finns en stor mängd undersökningar som pekar på 
lönsamhet av systematiskt arbetsmiljöarbete i denna rapport som projektgruppen har haft nytta av. Bland 
annat att ergonomin är en viktig förutsättning för att få en bra kvalité på företagets produkter (Mia Wessleus, 
Arbetsmiljöverket, 2005). 
  
Europeiska arbetsmiljöbyrån arbetar med att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare 
plats att arbeta på. De har gjort en rapport om vilka affärsmässiga fördelar det finns med en god arbetsmiljö. 
De påstår att med enkla förbättringar i arbetsmiljön kan man ge företaget ökad lönsamhet i form av lägre 
kostnader för olyckor och försäkringar med mera (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2008) 
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3.2.2 Kopplingar mellan varumärke och lönsamhet 
Företaget Identx kommunikation är specialister inom varumärke och PR. På deras hemsida presenterar de en 
undersökning som visar att värdegrunden är mycket viktigt i valet av arbetsgivare. Undersökningen är 
ursprungligen gjord utav CMA Research 2011 (CMA Research, 2011). 
 
Robert Hägg som är marknadschef på NCC har skrivit en redogörelse för ”Rätt kontor stärker varumärket”. 
Han menar att en god arbetsmiljö är bra för affärerna och att ett bra kontor får personalen att trivas, vilket 
gör företaget attraktivt. Detta skapar ett bra rykte för företaget som i sin tur genererar bra affärer. När 
personalen trivs på arbetsplatsen minskar skador, stress och sjukskrivningar detta i sin tur förbättrar 
lönsamheten och styrker varumärket (Robert Hägg, marknadschef NCC, 2013). 
 
Jon Petersson och Jonas Sandström har gjort en kvantitativ tvärsnittsstudie i varumärkesbyggnad och dess 
påverkan på de anställdas attityder. Denna studie visar att personalens anställning och syn på varumärket hade 
ett stort inflytande på vad potentiella arbetssökande ansåg om företaget (Jon Petersson & Jonas Sandström, 
2012). 
 
Elisabeth Vene har publicerat en artikel på arbetskydd.se. Artikeln handlar om att bättre ergonomi för 
medarbetarna ger bättre produkter. Jörgen Eklund från KTH, enhet för ergonomi, gör ett uttalande i denna 
artikel att de flesta ergonomiska åtgärder lönar sig. Han säger också att om inte produktivitet skulle öka så blir 
i alla fall kvaliteten bättre (Elisabeth Vene, Arbetarskydd, 2014). 
 
 

3.2.3 Hur medarbetare kontra chefer upplever arbetsmiljön 
Eva Vingård och Magnus Svartengren från organisationen Karolinska institutet och Arbets- och miljömedicin 
har lett forskningsprojektet ”Hälsa och framtid i offentlig förvaltning”. Projektet varade från 2009-01-09 till 
2012-08-31. Dem kom fram till att i friska organisationer hade cheferna nära till medarbetarna (Eva Vingård 
och Magnus Svartengren, Karolinska institutet och Arbets- och miljömedicin i Uppsala, 2012). 
 
Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Prevent förmedlar kunskap 
om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra 
och mår bra. Prevent utbildar även runt om i Sverige. Information har tagits ifrån deras hemsida om 
ledarskap, buller i arbetet och roller i arbetsmiljöarbetet (Prevent, buller) (Prevent, Ledarskap) (Prevent, roller 
i arbetsmiljöarbetet). 
 
Anna Nyberg som är legitimerad psykolog har skrivit en artikel om ”ledarskap som arbetsmiljöfaktor” på 
hemsidan Cheftidningen. I denna artikel berättar hon om sin undersökning då hon följde män i Stockholm 
avseende risk att drabbas av hjärtinfarkt (Nyberg, 2011). 
 
Mia Wessleus pekar på de negativa konsekvenser som kan uppstå på grund av dålig intern kommunikation 
(Mia Wessleus, Arbetsmiljöverket, 2005). 
 
Arbetslivsinstitutet var ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor. På uppdrag av regeringen bedrev 
de forskning, utveckling och kunskapsförmedling. Tillsammans med försäkringskassan, institutet för 
psykosocial medicin och statens folkhälsoinstitut skrev de rapporten ”Den höga sjukfrånvaron, problem och 
lösningar”. Rapporten gavs ut 2005 och är skriven av Staffan Marklunds, Mats Bjurvald, Christer Hogstedt, 
Edward Palmer och Töres Theorell (Arbetslivsinstitutet, 2005). 
 
SALTSA var ett samarbetsprogram för arbetslivsforskning i Europa och har gett ut en rapport ”Omtanke och 
struktur, om ledarskap och medarbetarnas hälsa”. Den är skriven av Angelika Dilschmann och är utgiven 
2005. Rapporten lyfter fram hur chefens agerande påverkar de anställdas hälsa (Angelika Dilschmann, 
SALTSA, 2005) 
 
CMA Research har gjort en undersökning som visar på att medarbetarna har en önskan att få vara delaktiga i 
företaget (CMA Research, 2011). 
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Nordisk kommunikation AB är en strategisk kommunikationsbyrå. De arbetar med att utveckla den 
kommunikativa förmågan i stora och medelstora organisationer. På deras hemsida har de publicerat en artikel 
2012-09-11 som heter ”Chefens kommunikation påverkar medarbetarnas hälsa”. 
(Nordisk kommunikation, 2012) 
 
Daniel H Pink har skrivit en bok som gavs ut 2011 som heter ”Drive, the suprising truth about what motivate 
us”. Författarens studier visar att om medarbetarna får möjligheten att påverka sin arbetssituation ökar 
motivationen och engagemanget (Pink, 2011).  
 
Tove Carl har skrivit en rapport som är publicerad på hemsidan tuffledarskapsträning. Rapporten är skriven 
utifrån citat från ”Veckans affärer” 2009. Rapporten handlar om att anställda behöver mer inflytande än 
motivation i form av beröm (Tove Carl, veckans affärer, 2009). 
 
Sund.nu är en hälsosajt med nyheter inom hälsa, psykologi, personlig utveckling med mera. De har publicerat 
artikeln ”Chefens beröm och uppskattning håller oss friska” på deras hemsida (Sund.nu, 2008). 

 

 

3.2.4 Medvetande om ohälsokostnader och hantering av olyckor 
Europeiska arbetsmiljöbyrån har gjort en rapport som fastställer vilka faktorer det är viktigt att jobba med för 
att skapa en god arbetsmiljö. Samt att frisk arbetskraft är en avgörande faktor för bra affärer. Det visar även 
statistik på att avbrott i verksamheten kan leda till konkurs (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2008). 
 
På Arbetsmiljöverkets hemsida under arbetsmiljökunskap finns det en publikation som heter ”Integrera 
SAM”. I denna skrift finns en undersökning som visar på de positiva effekterna av hälsofrämjande 
investeringar. Det finns även förklaring till hur man kan lyckas med SAM (Arbetsmiljöverket, integrera SAM). 
 
Prevent har gjort en kalkyl för vad sjukfrånvaro kostar. De visar också exempel hur hög 
sjukfrånvarokostnaden kan vara (Prevent, lönsam). 
 
Ett projekt om hälsa och framtid i offentliga förvaltningen undersökte vad som utmärker verksamheter som 
har en låg andel långtidssjuka. Resultatet var bland annat att i en frisk organisation har chefen en bra koll på 
sjukfrånvaron, är medveten om att man har ansvaret för att folk håller sig friska och har skapat rutiner för hur 
man får sjukskrivna tillbaka till jobbet (Eva Vingård och Magnus Svartengren, Karolinska institutet och 
Arbets- och miljömedicin i Uppsala, 2012). 
 
Mia Wessleus visar på vilka direkta- och indirekta kostnader det finns för en sjukskriven samt för vilka 
kostnader det finns för ett företag för sjukfrånvaro (Mia Wessleus, Arbetsmiljöverket, 2005). 
 
 

3.2.5 Utbildning för medarbetare och chefer 
En artikel på Prevents hemsida redogör för ledarskap och dess påverkan på arbetsmiljön. Man lyfter fram att 
cheferna behöver kunskap och rätt utbildning för att kunna utföra sina sysslor med full belåtenhet. Det är 
cheferna som styr arbetsmiljön i organisationen, och om de inte har rätt utbildning för det så kommer de inte 
att kunna styra arbetsmiljöarbetet i rätt riktning (Prevent, Ledarskap). 
 
Mia Wessleus har i sin rapport kommit fram till att utbildning och utveckling av medarbetarna är de främsta 
faktorerna till att de ska trivas i sitt arbete och stanna kvar. Hon menar också att arbetsmiljöutbildning ger en 
mer positiv inställning till arbetsmiljöförbättringar (Mia Wessleus, Arbetsmiljöverket, 2005). 
 
Europeiska arbetsmiljöbyrån nämner i sin rapport att en viktig princip för en god arbetsmiljö är att ha 
utbildade och kompetenta medarbetare (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2008). 
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4. Genomförande av datainsamling 
I detta kapitel presenteras tillvägagångsätt vid utförandet av projektarbetet. 
 
 

4.1 Genomförande av intervjuer 
Vid genomförandet av intervjuerna har inspiration och kunskap hämtats från Eva-Lotta Sallnäs och Gunilla 
Eklund. (Eva-Lotta Sallnäs, CSC Kungliga Tekniska Högskolan, 2007) (Gunilla Eklund, Lektor i pedagogik, 
2012). 
 
 

4.1.1 Syftet med intervjun 
Eftersom att detta projekt handlar mycket om individens egen syn på systematiskt arbetsmiljöarbete, så har 
intervjuer med företagen varit en stor och viktig del. Studiebesöken på flera olika företag har varit till stor 
nytta och grund för arbetet. 
 
Vid de olika studiebesöken har intervjuer gjorts med de olika företagsrepresentanterna eller de som ansvarar 
för företagets arbetsmiljö. Intervjufrågorna kommer inte att innehålla personnamn eller företagsnamn. 
 
 

4.1.2 Intervjustruktur 
Projektgruppen har intervjuat fem företag ifrån olika branscher som bedriver SAM, samt en nyckelperson 
inom byggbranschen. Intervjun fokuserades på målen, de vill säga rubrikerna utbildning, varumärke och 
sjukfrånvarokostnader. Projektgruppen har undersökt hur utbildning inom företaget påverkar SAM, om 
arbetsmiljörepresentanter tror att arbetsmiljöarbete kan förbättra lönsamheten i företaget med fokus på hur 
arbetsmiljöarbete kan stärka varumärket, samt om dem är medvetna om hur dålig arbetsmiljö kan leda till 
sjukfrånvaro och försämrad lönsamhet. Syftet med intervjun var alltså att få reda på hur 
företag/nyckelpersonen ser på dessa tidigare nämnda rubriker. 
 
För dessa intervjuer så var en semistrukturerad typ av intervju lämpligast. Denna typ av intervjustruktur gör 
det möjligt att jämföra informanternas svar i de olika frågorna på ett övergripande sätt. Ytterst få frågor var 
slutna, den största delen av frågorna var öppna som gav utrymme för informanten att fördjupa sig. Vid 
utformandet av intervjufrågorna utgick projektgruppen också ifrån relevant litteraturstudier, se stycket 
teoretisk referensram, sekundär data. 
 
Projektgruppen ville på så många sätt som möjligt få informanten att känna bekväm och trygg inför och 
under intervjun. Intervjufrågorna skickades ut till informanterna i god tid innan intervjutillfället. Syftet med 
detta var att informanterna skulle ha god tid på sig att förbereda sig, samt känna sig mer bekväma inför 
intervjutillfället. Tillsammans med intervjufrågorna skickades även syftet med projektet, syftet med intervjun 
och hur intervjun kommer genomföras. Återigen var detta i ändamål för att informanten skulle känna sig 
trygg och bekväm, samt att målet med intervjun var tydlig för informanterna. 
 
När intervjuerna genomfördes presenterades först återigen syftet med intervjun för att missförstånd skall 
undvikas. Projektgruppen förklarade för informanten att inga företagsnamn eller personnamn kommer att 
nämnas i rapporten om inte informanten ville det. Meningen med detta var att ingen information som 
informanten väljer att dela med sig ska kunna skada företaget. På detta sätt kan informanten känna sig trygg 
att dela med sig av information. 
 
Det är bra att ”kallprata” lite innan intervjun, därför startades intervjun med tre stycken introduktionsfrågor 
rörande informantens befattning i företaget, samt hur länge informanten har arbetat på företaget och i 
tjänsten. Efter introduktionsfrågorna kom undersökningsfrågorna, som hade en mer djupare 
frågeformulering. 
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Med godkännande ifrån informanten spelades intervjun in. Företag D var det enda företaget som motsatte sig 
till detta. Nackdelen med detta är bland annat att information kan misstolkas och att skribenten inte får med 
allt informanten säger.  
Det kan även skapas en obehaglig känsla för informanten då skribenten antecknar alla uttalande. 
Projektgruppen såg inspelning som en effektiv lösning för att inte behöva anteckna på plats vad informanten 
säger samt med risk att missa något väsentligt, se avsnitt 2.1.1 för mer information om för- och nackdelar.  
 
Båda projektmedlemmarna deltog vid intervju tillfällena. Den ena höll aktivt i intervjun genom att ställa 
frågor och den andra dokumenterade informantens svar kortfattat samt kontrollerade att intervjuaren täckte 
alla frågor. Anledning till att endast en av projektmedlemmarna höll aktivt i intervjun var dels för att skapa en 
bekväm situation för informanten, och för att skapa en bra kontakt mellan intervjuaren och informanten. 
 
För att visa uppskattning för informanternas engagemang så skickades ett tack mejl ut efter intervjutillfället 
med respektive informant.  
 
 

4.1.3 Val av informanter 
Respektive företag som har intervjuats arbetar aktivt med SAM och har en god lönsamhet, därför kan de ge 
bäst svar på projektgruppens frågor. Dessa företag är medvetna om fördelarna med SAM och kan därför dela 
med sig av de kunskaperna, och inspirera andra företag att också arbeta aktivt med SAM. Figur 4 är en 
sammanställning av de företag som har intervjuats. Tillhörande data presenteras för att skapa en någorlunda 
helhetsbild av företagen.  
 
 

Företag Bransch/typ av 
företag 

Informantens 
befattning 

Informantens 
tid i 

befattningen 
(år) 

Informantens 
tid i företaget 

(år) 

Tidsåtgång 
för intervjun 

(minuter) 

Företag A Företagshälsovård, 
privata sektorn 

VD ≈ 11 ≈ 16 35 

Företag B Energibranschen, 
offentliga sektorn 

Ekonomichef ≈ 12 ≈ 30 52 

Företag C Producerande 
livsmedelsföretag, 

privata sektorn 

Produktionschef ≈ 9 ≈ 9 81 

Företag D Producerande 
livsmedelsföretag, 

privata sektorn 

Arbetsmiljökoordinator ≈ 3 ≈ 17 60 

Företag E Kommunen, 
offentliga sektorn 

HR-direktör ≈ 5 ≈ 19 22 

Figur 2: Sammanställning av de intervjuade företagen 
 
Anledningen till att företag ifrån olika branscher har valts ut är för att SAM bör behandlas lika i alla företag, 
oberoende av bransch. Därför vill projektgruppen jämföra SAM hos företag ifrån olika branscher. Alla 
företag från alla branscher skall kunna ta nytta av denna rapport samt finna inspiration. Företag C och D 
arbetar inom en och samma bransch, men har ändå en stor olikhet. Företag C är ett litet företag som 
producerar produkter med precision, företag D är en stor industri som producerar mycket mer produkter än 
företag C, dock inte med samma precision. 
 
Val av företag som skulle intervjuas var mycket svårt. Utbudet är stort, men det gäller att hitta just de företag 
som arbetar aktivt med SAM och har lyckats med detta. 
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När företag har valts ut så gäller det att komma i kontakt med företagen och få dem att gå med på en intervju, 
vilket inte alltid är så lätt. Omkring en tredjedel av de företag som kontaktades svarade, och ungefär hälften 
av dem gick med på att intervjuas. Anledningen till att det i det här fallet kan vara svårt att få intervjuer med 
företag är att många företag är känsliga när det gäller arbetsmiljöfrågor från externa håll. 
 
Även en nyckelperson som har arbetat inom byggbranschen i 25 år har intervjuats. Denna person har haft 
tidigare erfarenheter utav SAM. Arbetsmiljöarbetet inom byggbranschen är viktigt och därför ansåg 
projektgruppen att de vore intressant att få med dess aspekter i rapporten. Eftersom att nyckelpersonen inte 
talar för ett specifikt företag så har hen inte ett varumärke att skydda, därför hoppades projektmedlemmarna 
på att få ut mer information ifrån dem.  Nyckelpersonen är en medarbetare och talar därför endast ur en 
medarbetarsynpunkt. 
 

4.1.4 Plats för intervjun 
Då det är viktigt att informanterna känner sig trygga så fick dessa välja plats för intervjun. De som 
intervjuades hade någon slags ledningsroll i företag. De som arbetar i företagets ledning har oftast ont om tid 
till intervjuer med utomstående, då de har mycket att göra, därför var det bäst om informanterna själva fick 
planera tid och plats för intervjun. De flesta intervjuer ägde rum hos respektive företag.  
 

4.1.5 Bearbetning av intervjusvaren 
När intervjuerna var klara fanns all material inspelat i ljudfiler. Vid sammanställningen av resultatet 
dokumenterades först ljudfilerna i skrift, det gjorde intervjusvaren mer överskådliga. Därefter gjordes ett 
aktivt urval av den information som kan vara användbar.  
 
Att skriva ner intervjusvaren är en mycket tidskrävande process. Därför sammanställdes intervjusvaren så 
snabbt som möjligt efter varje intervjutillfälle. Detta var ytterst viktigt vid intervjun av företag D. Företag D 
som tidigare nämnt ville inte att intervjun skulle spelas in och hela intervjun dokumenterades för hand. Det är 
svårt att få med allting som informanten säger vid ett sådant upplägg, skribenten måste göra ett aktivt urval 
nyttig information som informanten ger. Om intervjusvaren sammanställs och dokumenteras direkt efter 
intervjutillfället minskar man risken för att förlora viktigt information. 
 
För att presentera resultatet ifrån intervjun har projektgruppen valt att ta dela upp det i två steg. I nästa rubrik 
”Sammanställning av undersökningar” presenteras endast informanternas uttalande, ingen koppling till 
litteraturstudien eller diskussioner kommer att tas upp under denna rubrik. Endast delar utav informantens 
svar har presenterats. Detta urval har gjorts utifrån det som anses vara relevant till frågan. I den andra 
rubriken ”Analys av data och information” kommer informanternas uttalande att kopplas till litteraturstudien. 
För att få en tydlig struktur av informanternas svar så har intervjufrågorna delats upp i fem olika kategorier, se 
tabellen nedan. 
 
 

Kategori Frågor 

SAM och lönsamhet i företagen 
 

1 - 6 

Kopplingar mellan varumärke och lönsamhet 
 

7 - 9 

Hur medarbetare kontra chefer upplever arbetsmiljön 
 

10 - 16 

Medvetande om ohälsokostnader och hantering av olyckor 17 - 19 

Utbildning för medarbetare och chefer 
 

20 - 21 

Figur 3: Kategorisering av intervjufrågor 
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4.2 Genomförande av enkätundersökning 
I detta kapitel presenteras syfte, struktur och bearbetning av enkätundersökningen. 
 
 

4.2.1 Syftet med enkätundersökningen 
Det är medarbetarna i företaget som påverkas mest av arbetsmiljön, endast de kan ge svar på hur arbetsmiljön 
upplevs och hur den har utvecklats. Att intervjua var och en av arbetstagarna skulle ta tid som inte rymmer 
inom projektets tidsplan, därför har enkäter gjorts och delas ut till medarbetarna. På så sätt mycket tid sparats 
och medarbetarna kan svara anonymt på frågorna.  
 
Den sista intervjufrågan var om projektgruppen kan få ta del utav medarbetsundersökningar. Anledning till 
att denna fråga har valts med är för att kunna jämföra hur ledningen och medarbetarna upplevde 
arbetsmiljön, och därefter föra vidare analyser. Projektgruppen har fått ta del utav medarbetsundersökningar 
från företaget A och B. Från Företag C och D ville inte dela med sig utav medarbetsundersökningar. Företag 
C gick dock med på att låta projektgruppen göra en enkätundersökning. Intervjutillfället av företag E låg efter 
projektets tidplan, därför fanns inte tillräckligt med tid att göra en enkätundersökning på detta företag. 
 
Följande avsnitt kommer att behandla genomförandet av enkätundersökningen på företag C. 
 
 

4.2.2 Strukturen på enkätundersökningen 
Enkäterna som delades ut till medarbetarna på företag C har en genomtänkt struktur. När 
enkätundersökningen utformades utgick projektgruppen utifrån frågorna 10-16 i intervjufrågorna, se bilaga 1. 
Detta var för att få en uppfattning om hur ledningen upplever arbetsmiljön gentemot hur medarbetarna 
upplever den, och sedan föra vidare analys. Varje påstående i enkäten är kopplad till en eller flera 
intervjufrågor, därmed kan svaren från enkätundersökningen kopplas till svaren från intervjufrågorna. 
 
På företag C, där enkätundersökning gjorts har medarbetarna oftast ont om tid till annat än att vila sig något 
och gå på toaletten på deras korta raster. Att fylla i en lång enkät på en femton minuters rast kan kanske 
kännas motbjudande. För att enkäten skall kunna fyllas i ärligt och utan stress, så har denna utformats så att 
den upplevs enkel att fylla i. Enkäten består inte av frågor, den består istället utav 13 stycken påståenden, 
medarbetaren skall ange hur bra dessa påståenden stämmer in i arbetet på en skala graderad från ett till fem 
(Se bilaga 2). 
 
När medarbetaren tilldelas enkäten så bemöts man på försättsbladet utav en kort beskrivning av vilka 
projektmedlemmarna är och syftet med deras uppdrag. I beskrivningen framgår även varför medarbetaren 
skall svara på frågorna samt att endast projektgruppen kommer att ta del av svaren, alltså är medarbetarna 
anonyma när de fyller i enkäten. Efter beskrivningen framgår instruktioner till enkäten i numrerad ordning (Se 
bilaga 2). Instruktionerna är till för att allting skall gå rätt till utan några missförstånd. 
 
Eftersom det inte är projektgruppen själva som delar ut och samlar in enkäterna till och från medarbetarna så 
delas de ut tillsammans med ett kuvert. Medarbetarna skall efter att de har fyllt i enkäten, lägga den i kuvertet 
och försegla det, och därefter lämna det till insamlaren. Detta för att skapa förtroende hos medarbetarna att 
ingen mellanhand skall kunna ta del utav svaren, även då inga personnamn framgår på enkäten. Därmed tror 
projektgruppen att medarbetarna kommer att svara ärligt på enkäten utan rädsla för att någon i ledningen 
skall komma åt svaren. 
 
När samtliga kuvert med ifyllda enkäter i hade samlats in så hämtades dessa av projektgruppen själva.  
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4.2.3 Bearbetning av enkätsvar 
Alla enkäter har sammanställts i ett enda diagram. Att sammanställa svar ifrån enkäter kan vara svårt, men i 
detta fall var det enkelt och smidigt då enkäten har en genomtänkt struktur. 
 
Ett medelvärde beräknades ifrån respektive påstående i enkäten. Svarskalan på enkäten är numrerad ifrån ett 
till fem, därmed blev det lätt att beräkna ett medelvärde. Anledningen till att medelvärdet beräknades är att 
projektgruppen anser det som en ungefärlig beskrivning av medarbetarnas ställning till påståendet. Dessa 
medelvärden lades in i ett diagram med samma skala som enkäten.  
 
Istället för att skriva varje påstående ifrån enkäten innan varje stapel på diagrammet, så skrivs istället numret 
på påståendet. Detta för att göra diagrammet mer läsvänligt.  
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5. Sammanställning av undersökningar 
I detta kapitel sammanfattas de genomförda intervjuerna. Frågor förekommer då samtliga företag inte har 
svarat. Detta beror på att svaret inte är relevant till frågan. 
 
 

5.1 SAM och lönsamhet i företagen 
 

1. Känner du till Arbetsmiljöverket  

2. Känner du till Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete? 
 

Det råder ingen tvekan om att samtliga informanter känner till Arbetsmiljöverket och dess föreskrift om SAM 
väl.  
 
 

3. Följer ni SAM-föreskriften, hela, valda delar eller inte alls? 
 
Företag A: ”Ja det gör vi till fullo. I början kvalitetssäkrade vi oss genom ISO9001:1 på grund av 
lönsamhetstänk. Jag tror att om man har en väl fungerade verksamhet så får man igen det ekonomiskt. Att 
lägga till AFS2001:1 kändes naturligt, dels för att vi är en företagshälsovård och hjälper våra kunder med det 
här och därför måste vi vara ett gott exempel för dem.” 
 
Företag B: ” Det finns så många skäl till det. Det är ju lagkrav på det och därför måste vi följa det, men det 
finns många andra skäl till att vi vill ha det så också. Vi vill jobba LEAN och om man tittar i ett traditionellt 
LEAN-hus så är säkerhet främst prioriterat. Man vill ha koll på flöden så att allting rullar på bra och att man 
har jämn arbetsbelastning och inte sliter ut sin personal. Det finns hälso-, säkerhets- och ekonomiska aspekter 
till att vi vill jobba med SAM.” 
 
Företag C: ”Ja det gör vi och med vissa delar tycker vi att vi har tagit det ett steg längre också. Ett av skälen 
till att vi följer SAM är för att man måste göra det. Om vi ska ha anställda här så måste vi ha bra arbetsmiljö. 
Jag tror vi har 8 % arbetslöshet i Sverige och därför tror jag att man måste ta hand om den arbetskraft man har 
här. Utifrån att skaffa sig duktiga och bra medarbetare så måste man ha en bra arbetsmiljö.” 
 
Företag D: ”Ja det gör vi. En utav den främsta anledningen är att man kan upptäcka risker, vilket är väldigt 
positivt. Vi har ett system som tar hand om olyckor med mera. Företaget kan tjäna någonting på de här om 
man förknippar det med kostnader. När man mår bra så blir man gladare, och blir man gladare så presterar 
man bättre.” 
 
 

4. Vad för samband ser du generellt mellan ett aktivt arbetsmiljöarbete och lönsamhet för ett företag? 
 
Företag A: ”Som tidigare nämnt, en väl fungerande verksamhet med bra kontroll och nöjda medarbetare 
betalar sig. Vi arbetar inte så mycket med marknadsföring, vårt varumärke sprids från mun till mun och det 
har det alltid gjort. Hade vi inte haft detta väl fungerande SAM så hade inte folk pratat om oss och vi hade 
inte haft lika många kunder.” 

 
Företag B: ”Om man inte har ett fungerande SAM så kan mer personal skada sig eller bli sjuka, detta skapar 
förutom lidande även oreda och kostnader viket försämrar lönsamheten.” 

 
Företag C: ”Som jag ser så finns det olika typer av seriositet i arbetsmarknaden, även i olika länder så finns 
det olika typer av seriositet. I Sverige finns det vissa företag och branscher med låg seriositet, där vill man inte 
ligga och där ligger inte vi. Om man tillhör dessa grupper så finns det väldigt stor risk för dålig långsiktig 
lönsamhet eftersom att man då tar kortsiktiga kostnadsbesparingar eller vinster på bekostnad av långsiktighet, 
det skall man inte göra.” 

 
Företag D: ”Med ett bra arbetsmiljöarbete ökar medarbetarnas prestation samtidigt som kostnader för 
olyckor och ohälsa/sjukskrivningar minskar. Detta förbättrar företagets lönsamhet.” 
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5. Ser ni på SAM som en investering som skall löna sig?  
 

Företag A: ”Ja. Det är en investering som långsiktigt kommer att löna sig. Man tjänar inte mycket det första 
året eftersom det är kostnaderna som tar över då, men framöver så kommer det att generera varumärke och 
på så sätt pengar till företaget.” 

 
Företag B: ”Ja det gör vi. Det är både långsiktigt och kortsiktigt men främst långsiktigt. Vi vill jobba hållbart 
och åstadkomma den här jämnheten. Anledningen till att vi ser detta som en långsiktig lönsamhet är att vi 
slipper personal som blir sjuka hela tiden och då måste vi hyra in extern personal som inte har rätt kompetens 
och kräver utbildning och ändå inte kan prestera fullt ut. Det skulle förstöra det jämna flödet, och i det jämna 
flödet ligger lönsamhet.” 

 
Företag C: ”Ja absolut, det gör vi. Man kan dock inte se samband i företagets resultaträkning. En investering 
lämnar jag in en investeringskalkyl på som säger att investeringen kommer att kosta x kronor och hur lång tid 
den kommer att betala sig på, så kan man aldrig räkna med en SAM investering. Den är främst långsiktig, men 
kan även vara kortsiktig. Om det finns ett farligt arbetsmoment t.ex. att man klättrar på en stege som vacklar, 
så kan vi se risken i förväg och investera i en plattform, innan olyckan sker. En olycka hade kostat företaget 
mycket mer. Generellt så kan det vara svårt att se effekter i lönsamheten direkt, men långsiktigt så ser man 
positiva effekter. Med ett bra SAM så kommer vi att ha lägre sjukfrånvaro och arbetsolyckor.   

 
Företag D: ”Ja, vi ser det som en investering som kommer att löna sig både långsiktigt och kortsiktigt. 
Kortsiktigt för att vi ständigt utför skyddsronder, genom dem kan vi upptäcka risker innan olyckan är 
framme. Långsiktigt för att det tar tid att ändra ett beteende. Medarbetarna går tillsammans på skyddsronder 
med cheferna.” 

 
Företag E: ”Ja. Investeringen lönar sig i längden, om vi inte skulle genomfört investeringen så skulle vi få 
lägga pengar på andra kostnader som uppkommer i samband med att vi struntar i investeringen. Har man ett 
väl fungerande SAM så blir man både effektivare och produktivare, det genererar mer pengar till företaget.” 
 
 

6. Ser ni någon förändring av företagets ekonomi sedan ni implementerade SAM? 
 
Företag A: ”Ett tag såg vi en positiv förändring i företagets ekonomi då vi fick en bättre vinstmarginal, men 
nu börjar det plana ut sig.” 
 
Företag B: ”Det är väldigt svårt att säga eftersom att vi har jobbat med SAM väldigt länge. Det är svårt att 
sätta siffror på det. Sedan vi certifierade oss 2008 så har det blivit en väldigt tydlig struktur på vad vi skall göra 
och hur vi skall göra det. Allting har blivit lättare att följa upp. Men som sagt så kan jag inte sätta siffror på 
vad SAM har bidragit till men det skulle man kunna ta fram. Vi är ett företag som inte arbetar för största 
möjliga vinst, vi arbetar för hållbarhet i första hand och att kunna erbjuda en bra energi-lösning till ett bra 
pris. Det är inte lönsamhet som är målet, som på många andra företag.  
 
Företag C: ”Jag kan inte säga att vi har implementerat SAM, vi har arbetat succesivt med det i nio års tid, 
sedan företaget startades. Jag kan inte påstå att vi kan koppla SAM till resultatet men däremot så vet jag att 
det har en direkt påverkan, en god arbetsmiljö har en direkt påverkan. Jag har märkt att till vissa typer av 
arbetsuppgifter som är väldigt tunga och jobbiga, har det varit mycket svårare att rekrytera personal till. Det 
har varit lättare att rekrytera personal till arbetsuppgifter som är bättre genomtänkta med ett arbetsmiljötänk.”  

 
Företag D: ”En brist som vi har är att vi inte är så duktiga på att följa upp kostnader. Vi behöver ha ett 
system för detta. Resultatet ökar men det är svårt att sätta siffror på exakt hur mycket utav det som SAM 
bidragit till.” 
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5.2 Kopplingar mellan varumärke och lönsamhet 
 
 

7. Ser du någon koppling mellan ert varumärke och SAM? 
 

Företag A: ”Jag ser många kopplingar mellan SAM och vårt varumärke. Eftersom att vi jobbar med SAM 
gentemot våra kunder, så ser jag att vårt varumärke står för ett samband. SAM förbättrar varumärket och på 
så sätt förbättrar det även lönsamheten. Glad och frisk personal är företagets ansikte utåt, därmed 
varumärkets ansikte utåt till kunderna, och kunder vill hellre göra affär med ett företag som har glatt och 
friskt personal än motsatsen. Allt arbete med SAM genererar en bättre känsla för företagets varumärke och 
stolthet.” 
 
Företag B: ”Ja det gör jag men det är svårt att beskriva exakta kopplingar. Vi vill ha både ett starkt 
arbetsgivarvarumärke och konsumentvarumärke, därför är det viktigt att vi erbjuder goda villkor till personal 
och kunder, att vi tar god hand om vår personal. Vi är en attraktiv arbetsgivare och just därför har vi haft lätt 
att hitta den kompetens vi behöver, tack vare SAM. Arbetsmiljön här på företaget spelar även roll för våra 
kunder, de vill hellre att vi har goda villkor för vår personal än tvärtom. Om personal ständigt hade varit sjuk 
så skulle det försvåra mycket för oss och för våra kunder, då försämras vårt konsumentvarumärke. Vi vill 
stärka vårt varumärke, arbetsmiljö är en punkt som är väldigt viktig och som vi vill göra bra ifrån oss på. Det 
stärker vårt varumärke att jobba med SAM och höjer vår legitimitet, vi vill vara en förebild.” 
 
Företag C: ”Ja, det finns kopplingar mellan vårt varumärke och SAM. Arbetsgivarvarumärket påverkas 
självklart av SAM, det är tveklöst. Personal jobbar hellre på ett företag med bra arbetsmiljö samt bra SAM än 
på ett företag som prioriterar bort SAM. Jag har personal som tidigare jobbat på sådana företag med dålig 
arbetsmiljö, och de upplever en stor skillnad. Dåligt SAM i ett företag kommer på sikt leda till att man inte 
uppfyller kraven, och blir påkommen. Detta försämrar varumärket enormt. Om man har 30 anställda som 
upplever en dålig arbetsmiljö, så kommer de att sprida en annan typ av budskap än det som önskas. Om dessa 
30 anställda upplever en bra arbetsmiljö så kommer de istället att sprida ett positivt budskap om företaget och 
på så sätt förbättras varumärket. De kommer även att vilja vara kvar på företaget och därför presterar de 
bättre och får ut fler/bättre produkter, på så sätt påverkas även konsumentvarumärket. Med ett stärkt 
varumärke så kommer även lönsamheten att förbättras.” 
 
Företag D: ”Vårt första motto är säkerhet prioriteras främst, oavsett vad det kostar. Det gäller då att vi ska 
agera säkert även om ingen ser oss. Om vi inte skulle arbetat med SAM så hade vi inte kunnat agera säkert i 
alla tillfällen, då hade fler olyckor inträffat och varumärket hade skadats. Olyckor är inte bra för varumärket.” 
 
Företag E: ” När man söker sig in i intressanta organisationer och väljer att vara kvar, så handlar det bl.a. om 
organisationens arbetsklimat, psykosociala frågor, ledarskap och medarbetarskap. SAM förbättrar alla dessa 
och förbättrar därmed arbetsgivarvarumärket. Man söker sig inte in i organisationer som har dåliga rutiner, 
icke fungerande chefer, hög ohälsa och mycket arbetsskador. Om personalen har en dålig arbetsmiljö och inte 
trivs på jobbet så kommer de att leverera våra tjänster med brister, konsumenterna får då en upplevelse av 
dåligt medarbetarskap hos företaget. Om medarbetarna inte har koll på rutiner och säkerhet så kommer 
konsumenterna att uppleva oss som en dålig leverantör av välfärdstjänster, på så sätt påverkar SAM även 
konsumentvarumärket.” 
 
 

8. Vet du om det finns ett etablerat samband mellan ett starkare varumärke och lönsamhet? 
 
Företag A: ”Som kund känner man sig tryggare om det finns ett tänk i företaget som man gör affär med, 
därmed så stärks varumärket. Om kunder känner sig trygga så genererar det mer kunder till företaget vilket 
bidrar till lönsamhet.” 
 
Företag B: ”Ja det finns ett samband, jag kan dock inte bygga under det. Jag vet att konsumenterna väljer 
företag efter positiv igenkänning, om ett företag upplevs som positivt så väljer man det. Alltså, ju bättre man 
arbetar med SAM desto positivare kommer företaget att upplevas och det kommer att generera mer kunder 
till företaget vilket är bra för lönsamheten. Det är viktigt att ha ett starkt varumärke.” 
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Företag D: ”Det finns samband, misslyckas man med SAM så kommer det att påverka företaget mycket. Om 
en dålig sak händer på företaget så krävs det 20 bra saker för att väga upp det, annars försämras varumärket 
och vi förlorar kunder och personal.” 
 
Företag E: ”Lönsamhet i vårt fall handlar om upplevd kvalitet. Om vi upplevs som en organisation som 
levererar bra tjänster så upplevs vårt varumärke på samma sätt. Konsumenterna väljer då att fortsätta göra 
affär med oss och ännu fler med kompetens väljer att söka sig in till oss.” 
 
 

9. Vad ser ni för koppling mellan kontoret/anläggningens arbetsmiljö och varumärket? 
 
Företag A: ”Om man har fräscha lokaler/kontor där det är rent och ordningsamt så ger det ett intryck av ett 
ordningsamt företag. Om det hade varit tvärtom att man kommer in i en skitig lokal utan någon ordning så 
börjar man undra vem som jobbar bakom det och får ett intryck av ett företag utan ordning.” 
 
Företag B: ”En bra arbetsmiljö på kontoret höjer trivseln för de anställda, och att det ser fräscht ut och så när 
man kommer hit är ju en förtroendesignal till kunder. Om man har ett kontor som man trivs på så kommer 
man även att prestera bättre på jobbet. De kommer även att bemöta kunderna bättre då de är gladare på 
jobbet och detta påverkar våra varumärken och lönsamheten. Om en kund kommer in och ser att det är 
fräscht kontor så får man en signal om företaget och den signalen är mycket viktig.  
 
Företag D: ”Medarbetare, besökare och kunder är alla ambassadörer som kan sprida rykten vidare. Att dessa 
bemöts av fräscha lokaler/kontor här är därför mycket viktigt.” 
 
Företag E: ”Arbetsmiljön på kontoret kan ge en bild av vad det är för arbetsgivare på företaget.” 
 
 

5.3 Hur medarbetare kontra chefer upplever arbetsmiljön 

5.3.1 Chefernas syn på arbetsmiljön 
 

10. Hur tror du att de anställda upplever arbetsmiljön på arbetsplatsen? 
 
Företag A: ”Jag tror att medarbetarna anser att de har en bra arbetsmiljö. Vi försöker tillgodose de önskemål 
som finns.” 

 
Företag B: ”Jag vet att de upplever arbetsmiljön bra eftersom att vi har gjort medarbetarundersökningar som 
givit mycket goda resultat. Vi har många träffpunkter med medarbetarna där vi blandar avdelningar, och vi 
har frukostmöten med mera. Man hör vad de anställda tycker.” 

 
Företag C: ”Jag tror att de anställda tycker att de har en acceptabel arbetsmiljö, men man vill alltid ha bättre. 
Som anställd är man aldrig nöjd med det man har, det finns alltid någonting att klaga på och det är faktiskt 
bra. Om man tittar på våra medarbetarundersökningar så får vi skapliga betyg, inte jätte bra men skapliga. Vi 
har ju mycket fysiska förutsättningar som är svåra att eliminera.  Jobbar man på lagret så är det kyla och det är 
ingen som tycker om att gå i 4 grader, men det är det enda alternativet vi har. Jobbar man på produktionen så 
är det bullrigt, för att maskinerna bullrar och då är man tvungen att ha hörselkåpor på sig, det tycker man inte 
om för då kan man inte prata med sina kompisar. Däremot om vi hade struntat i det helt och hållet så hade 
medarbetarna haft hörselskador. Kanske inte på någon månad men i längden skulle det påverka hörseln.” 

 
Företag D: ”Jag tror att de flesta upplever arbetsmiljön som väldigt bra. Många som kommer till jobbet vill 
prestera bra, därför kan det ibland uppstå stressiga situationer som t.ex. då en maskin stannar så springer man 
till den för att starta upp den så fort som möjligt, men på vägen dit kan man snubbla och göra illa sig. Vi 
försöker att arbeta bort dessa stressiga situationer.” 

 
Företag E: ”Jag tror att det är väldigt olika. Vissa upplever en jättebra arbetsmiljö och andra inte. För oss är 
det ett ständigt arbete att förbättra. Detta gör vi genom SAM.” 
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11. Har ni ett system som möjliggör för de anställda att lämna synpunkter inklusive förslag på arbetsmiljön?  
 
Företag A: ”Ja det har vi. Dels medarbetarsamtalen som inkluderar arbetsmiljöfrågor, och så har vi även 
skyddsronder. Är man inte på plats så kan man lämna synpunkter på sin arbetsmiljö innan skyddsronderna. Vi 
har även medarbetarundersökningar i form av enkäter. Systemet fungerar bra. Vi får inte så ofta synpunkter, 
det kan komma någon enstaka punkt ibland i samband med skyddsronden. ” 
 
Företag B: ”Ja det har vi. I systemet kan man anmäla allting ifrån förslag på förbättringar till avvikelser och 
observationer. Vi har som mål att vi skall ha en observation per anställd per år, alla ska tänka till minst en 
gång om året och rapportera in någon synpunkt. Dessa synpunkter följs alltid upp. Det nuvarande systemet är 
ganska nytt, vi håller på att komma igång med det och det kommer in mer och mer synpunkter, vilket är bra. 
Systemet fungerar mycket bra.” 
 
Företag C: ”Vi har ett mycket igenomtänkt system för rapportering av tillbud, observationer, risk för olyckor 
och olyckor. Jag tycker att systemet fungerar bra. Vi har fått mycket beröm ifrån experter för vårt 
systematiska sätt att arbeta med dessa bitar. Vi har varje dag ett möte i varje avdelning, där arbetsmiljöfrågor 
inkluderas. Varje inrapportering följs upp och åtgärdas.” 
 
Företag D: ”Vi har ett system där man kan rapportera in risker, tillbud och olyckor. Vi har även ständiga 
skyddsronder med medarbetarna där vi får in mycket information om risker. Dessa risker undersöks sedan. 
Det är den närmsta miljöansvariga som tar in synpunkterna och skickar dem vidare för undersökning. Vi för 
även statistik över dessa frågor. Varje avdelningschef har minst fyra samtal i månaden med medarbetarna, en 
stor del av dessa samtal handlar om arbetsmiljö. Samtalen ska leda till beteende förändringar som skall minska 
olyckor/tillbud.” maskiningenjör 
 
 

12. Vet de anställda sin mening i företaget samt vad de bidrar till företaget? 
 
Företag A: ”Det hoppas jag att de gör. Vi har tydliga mål för företaget men det är inte säkert att 
sjuksköterskorna och läkarna som sitter med patienter, kopplar dessa mål till arbetet i sin arbetsvardag. Men 
om de skulle få frågan så tror jag att de skulle svara ja. Av egen erfarenhet vet jag att det är olika på företag 
när det gäller den här frågan. En del är duktiga och har tydliga mål så att medarbetarna är medvetna om dem, 
och i andra företag så har medarbetarna ingen aning om företagets mål. I lagerverksamheten så finns det 
företag som har dagliga tavlor där de följer företagets dagliga mål och vad de ska uppnå samt nuläget, medan 
andra inte har sådant och därför arbetar personalen i olika takt och har ingen aning om vad de bidrar till, de 
bara arbetar. De kan få höra ibland att de ligger efter men inte mer än så. ” 
 
Företag B: ”Ja jag tror att de gör det. Vi har en företagshälsovård som hjälper oss att bevaka de psykosociala 
frågorna. De har gjort en medarbetarundersökning och i frågan om arbetsuppgifterna är engagerande och 
stimulerande så har 97 % svarat att de tycker att de är det. 100 % har svarat att man upplever bra samarbete 
och gemenskap. Vi vill jobba systematiskt med saker och ting, därför har vi en beskrivning på hur det skall 
fungera med information med mera så att alla är delaktiga. Vi har avdelningsmöten och frukostmöten med all 
personal. Varje avdelningschef har medarbetarsamtal med all sin personal på den avdelningen. Vi har även 
haft dagar med seminarium då vi blandar all personal från olika avdelningar så att alla får kommunicera med 
alla. Dessa dagar tycker jag har varit jättebra. Vi jobbar mycket med värdegrund.” 
 
Företag C: ”Det tror jag, men kan inte säga tvärsäkert. De förstår sin roll i företaget. Vi har ett verktyg som 
kallas medarbetardialog där medarbetare och chef har en personlig dialog i upp emot två timmar. Man går 
igenom förutbestämda frågor. Dessa medarbetardialoger hålls en gång om året.” 
 
Företag D: ”Alla har en befattningsbeskrivning som man går igenom varje halvår. Man undersöker om det 
finns något glapp och om något som skulle behövas täckas av en utbildning eller liknande. Vi satsar mycket 
pengar inom detta.” 
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13. Hur pass mycket frihet har de anställda att agera och bestämma själva i sin arbetsvardag? 
 
Företag A: ”Både mycket och lite. Vi har patienter som vi måste ta hand om, därför måste vi ha akuttider. 
Sköterskorna och läkarna kan dock lägga upp deras akuttider på antingen förmiddagen eller eftermiddagen. Vi 
har krav på att personal skall arbeta 65 % med kunderna, resten av tiden som är 35 % kan de planera fritt. 
Man kan då arbeta med utveckling eller kundansvar.” 
 
Företag B: ”95 % av medarbetarna tycker att de har möjligheten att påverka sina arbetsförhållanden ibland 
och ofta. Det är så vi vill ha det, vi vill att man ska kunna få planera efter eget huvud och det vet vi har en 
enormt positiv påverkan på personalen, bland annat så påverkar det stress nivån mycket. Man skall inte ha 
onödiga deadlines eller känna sig övervakad. Vi arbetar med att personalen själv skall få planera sitt arbete.” 
 
Företag C: ”Vi arbetar inte med flextider, vi har en produktion som måste vara igång. Ofta har vi även behov 
av bemanning för att kunna producera. Det är inte som på en administrativ kontorsplats där man kan arbeta 
med flextid. Medarbetarna har däremot ganska stor frihet att planera raster och arbetsuppgifter så att det 
passar, förutsatt att produktionen inte stoppas. De har sina uppgifter, hur de löser dessa är upp till 
medarbetarna själva. För att vara ett producerande företag så tycker jag att medarbetarna har rätt stor 
möjlighet att påverka sin arbetsdag.” 
 
Företag D: ”De har en ganska stor frihet. Medarbetarna har rätt att stoppa produktionen endast vid fara, 
kvalitetsbrister eller olyckor. De kan dock lägga upp sina raster och arbetsuppgifter hur de vill, så länge 
maskinerna är igång och produktionen fortlöper.” 
 
 

14. Hur bra kontakt tycker du att cheferna har med de anställda? 
 
Företag A: ”Här har vi jättebra kontakt, det tror jag eftersom att vi gör mätningar på det genom 
medarbetarundersökningar.” 
 
Företag B: ”Jag tycker att kontakten är bra.” 
 
Företag C: ”Jag tror att vi har bättre kontakt mellan chefer och anställda än de flesta andra arbetsplatser har. 
Detta hänger ihop med att vi har valt att bygga anläggningen på ett sätt att det sitter ihop. Det finns bara ett 
fika rum, det finns inga små vilorum där man kan hålla sig gömd. Det är fikarummet som vi försöker att hålla 
oss i. Vi har rätt ofta inhyrd personal som jag inte alltid kan namnen på, men de fastanställda har jag en bra 
kontakt med. Vi har jobbat väldigt mycket med detta de senaste åren, i höstas hade vi en utbildning inom 
kommunikation med all personal. I utbildningen ingick övningar som jag tycker förbättrade relationerna. 
Utbildningen visade på positiva resultat då medarbetarna kommunicerade mer efteråt.”  
 
Företag D: ”Jag tycker att kontakten mellan cheferna och de anställda är sådär. Detta är en punkt som vi 
jobbar på. Cheferna påverkar den anställdes psykosociala arbetsmiljö väldigt mycket, de kan lugna ner 
stämningen när det är stressigt till exempel. Jag vill att denna punkt ska bli bättre och att man får snabbare 
kontakt med cheferna.” 
 
 

15. Hur pass delaktiga i företaget tror du att de anställda känner sig i företagets mål? 
 
Företag A: ”Jag tror att de är medvetna om det konkreta målet, men att de inte ser målet i den dagliga 
verksamheten.” 
 
Företag B: ”Jag tror att de känner sig bra delaktiga.”  
 
Företag D: ”Jag tror att de har en bra förståelse för företagets mål och att de känner sig delaktiga i företaget. 
Vi har kvartalsmöten där ledningen, VD och de anställda är med. Vi har även individuella mål som är 
nedbrutna från företagets mål.” 
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16. Hur ofta ger ni de anställda konstruktiv kritik i positiv och/eller negativ bemärkelse? 
 
Företag A: ”Alldeles för sällan enligt de anställda. I medarbetarundersökningarna som vi gör så är det två 
återkommande punkter både från våra kunder och från vår personal, det är att vi ger alldeles för lite feedback 
och information. Dessa punkter återkommer nästan alltid. När det gäller information så tror jag att det 
handlar om missförstånd, man tror att man gett ut tillräckligt med information men att fallet inte är så. 
Feedback är rätt svårt, ibland uppfattar man inte det som feedback eller så tänker man inte på det. Jag tror att 
personalen vill att man skall sätta sig ner med dem och ge feedback, det förtjänar de. Personalen här är så 
duktiga och har ett otroligt bra bemötande med kunder, och det skall dem ha positiv kritik för. Detta är en del 
av de psykosociala aspekterna inom ämnet arbetsmiljö, det är en stor och viktig del. Hos våra kunder så ser 
det ungefär lika ut när det gäller feedback, cheferna behöver tilldela mer feedback till personalen.” 
 
Företag B: ”Det här med feedback är en återkommande punkt som vi behöver förbättra oss på. I 
medarbetarundersökningen svarade endast 22 % att de tycker att de får positiv feedback. Vi har nu lagt in i 
vår ”checklista” att vi måste ge mer feedback och ha återkopplingspunkter. Vi trodde att det var lite bättre än 
22 %. oftast när man ser något som är fel så säger man till, och därför kan man glömma att säga till när något 
går bra. Siffran på 22 % är en siffra som vi känner att vi måste förbättra enormt.” 
 
Företag C: ”I och med att vi inte mäter detta så är det svårt att säga. Utbildningen som vi hade för 
medarbetarna syftade till att få igång en bra kommunikation medarbetarare emellan samt mellan chefer och 
medarbetare. Feedback/kritik är givande och tagande, det är två parter som måste agera. Enligt mig så är inte 
feedback att ge en klapp på axeln och säga ”bra jobbat, nu går vi hem” för att det ger ingenting till 
medarbetaren i längden. Vi ger beröm till de anställda, men det är osäkert om det når ner till alla. Det är inte 
bara positiva meningar som kommer ur min mun, jag måste faktiskt säga till om saker där vi har potential till 
förbättring och därför kan det oftast uppfattas som gnäll från min sida. Det handlar om att blanda positiv 
kritik med negativ. Med negativ kritik menar jag att det finns potential till förbättring. Med endast positiv 
kritik kommer man inte långt i längden.” 
 
Företag D: ”Vi ger mycket feedback. Detta styrks av våra medarbetarundersökningar.” 
 
 

5.3.2 Medarbetarnas syn på arbetsmiljön 
 
Nedanstående diagram är ett urval ifrån medarbetarundersökningen som projektgruppen har tilldelats ifrån 
företag A. Urvalet har gjorts utifrån det som anses vara intressant att föra vidare analyser på. 
 

 
 Figur 4: Sammanställning av företag A:s medarbetarundersökning 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Har du tillräckligt med kunskap om din
arbetsmiljö? Ja / nej

Bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på din
arbetsplats? Ja / Nej

Har du varit sjukskriven mer än 3 veckor det
senaste året? Ja / Nej

Andel medarbetare som svarat Ja %

Företag A
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Nedanstående diagram är ett urval från medarbetarundersökningen som projektgruppen har tilldelats ifrån 
företag B. Diagrammet är en sammanställning av psykosociala frågar, trivsel & miljö samt företagskultur. 
Resultatet från de olika delarna är presenterade i olika enheter, därför är axel skalan i detta diagram en 
överblick. Man kan tänka sig att 10 symboliserar ett positivt svar ifrån alla medarbetare. 

 
 

 
 Figur 5: Sammanställning av företag B:s medarbetarundersökning 

 
 
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jag upplever att företaget är en attraktiv
arbetsgivare

I mitt företag är det lätt att få igenom förslag till
förändringar och förbättringar

Vi tar tag i problem som uppstår

Jag känner mig engagerad i företagets vision och
värdegrund

I mitt företag lär vi oss av misstag och tar
gemensamt ansvar för att de inte upprepas

Jag tycker att arbetsuppgifterna är engagerande
och stimulerade

Jag har bra/ibland bra kontakt med mina chefer

Jag upplever bra samarbete och gemenskap

Jag har möjligheten att påverka
arbetsförhållanden

0 stämmer inte alls, 10 stämmer mycket bra

Företag B
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Nedanstående diagram är en sammanställning av enkätundersökning som projektgruppen själva gjort på 
företag C, se bilaga 2. Enkätundersökningen är ifylld utav 17 stycken medarbetare på företaget. Den lodräta 
axeln visar påståendena i numrerad form och den horisontella axeln symboliserar hur bra påståendet 
stämmer. Värdet på staplarna är presenterade i ett medelvärde. 

 

 

 

5.4 Medvetande om ohälsokostnader och hantering av olyckor 
 

17. Hur ofta genomför ni förändringar i verksamheten som påverkar arbetsmiljön? 
 
Företag B: ”Det gör vi löpande. I huset/kontoret har vi gjort ombyggnader för ganska stora belopp. Vi hade 
en tråkig matsal, så vi gjorde om det och det blev jätte snyggt. Vi har byggt om lite här och där i hela 
byggnaden. Vi har ett mycket fräscht gym med helt nya maskiner för personalen. Vi gör först en affärsplan på 
övergripande nivå där vi tittar fem år framåt, sedan gör vi en verksamhetsplan som skall täcka det närmsta 
året. Vi delar upp det på avdelningarna så att varje avdelning tilldelas den aktivitet som passar bäst, därefter 
gör varje avdelning en egen verksamhetsplan med en budget. I slutet sammanställs budget från alla 
avdelningar. Vi ser det som viktigt att åtgärder görs så fort vi får veta om något. Det är inget snåltänk här 
inte.” 
 
Företag C: ”Jag skulle vilja påstå att det görs varje dag. Dessa små förändringar som görs hela tiden, gör att vi 
aldrig stannar. Vi har alltid ärenden som syftar på att förbättra arbetsmiljön och säkerheten. Ett exempel är att 
backarna har vassa kanter och därför finns risk för sår på fingrarna, vi håller nu på att slipa bort dessa kanter. 
Det är ingen stor förändring, men det är faktiskt en arbetsmiljöförbättring. Vid större förändringar görs en 
investeringsplan, så länge det inte är ett akut problem, då åtgärdas det på en gång utan någon 
investeringsplan.” 
 
Företag D: ”Väldigt ofta med tanke på att vi ställer om i produktionen så ofta. Det är ofta ombyggnationer 
och organisationsförändringar och det medför att vi måste göra förändringar även i arbetsmiljön. Det gäller 
att göra ett bra jobb i början, kostnaderna blir så mycket högre om man skall rätta till felen senare.”  
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Figur 6: Sammanställning av företag C:s medarbetarundersökning 
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18. Berätta om något fall förekommit då en anställd blivit sjuk/skadat sig p.g.a. brister i arbetsmiljön?  
 
Företag A: ”Det enda som vi har haft här är två stickskador. När man jobbar med provtagning så kan man 
drabbas. Man ska hålla i nålar och sedan släppa dem i en kanylburk. Vi har skyddsutrustning så att man skall 
slippa hålla i nålen, men om man på något sätt slarvar lite själv vid detta ögonblick så kan det hända att man 
sticker sig. Det är svårt att förebygga eftersom att vi har en säkerhetsutrustning som man skall ha. När sådant 
händer så har vi ett åtgärdsprogram då man tar blodprover och följer den anställda i tre månader för att 
säkerställa att hen inte råkat ut för någon smitta och så vidare. All personal här har även vaccin mot hepatit A 
och B.” 
 
Företag B: ”Vårt största riskområde där det händer någonting är trafiken. Medarbetarna har skadats till och 
från jobbet. En medarbetare bröt foten när han gick ut ur sin bil eftersom det var is på vägen. Det ställde till 
det hos oss. Foten fick opereras och medarbetaren var frånvarande ett tag, det kostade företaget mycket 
eftersom att vi fick ta in extern personal som inte hade rätt kompetens. De olyckor som hänt har inte vi 
kunnat förebygga och kan fortfarande inte det.” 
 
Företag C: ”Vi har haft ett fall då en person fick sin fingernagel avklippt på grund av att 
säkerhetsföreskrifterna inte följdes när man skulle demontera en utav våra fyllningsmaskiner. I det här fallet 
så var det inte personen själv som bröt mot säkerhetsföreskrifterna, det var en annan kollega. Detta 
resulterade i en olycka. Det blev en polisutredning och vi fick arbetsmiljöverket på oss. Det var en mängd 
olika åtgärder vi blev tvungna att sätta in och det gjorde vi på direkten. Vi såg inte denna risk förrän olyckan 
var framme. Säkerhetsföreskrifterna gjorde vi om så att de blev tydligare. Men det är inte bara 
säkerhetsföreskrifterna, det handlar också om hur man som individ väljer att följa dem. Man kan säga att det 
aldrig går att göra dem tydliga nog. Det finns alltid utrymme till förbättringar när det gäller instruktioner. Det 
svåraste är att utbilda rätt utan att ta genvägar.” 

 
Företag D: ”Vi har väldigt många anställda och de leder till att vi alltid har en del olyckor och tillbud. Om 
något händer gör vi en grundorsaksanalys som görs med hjälp av bland annat de ”fem varför”. Om det sker 
en större olycka så anmäls det till Arbetsmiljöverket. För 3 år sedan hade cheferna allt ansvar för arbetsmiljön. 
Idag har vi ett annat system som är mer delegerat.” 
 
 

19. Vet du i runda tal hur mycket en sjukfrånvarande personal kostar och hur det påverkar lönsamheten i företaget? 
 
Företag A: ”Vi har väldigt låg sjukfrånvaro här, ca 0,85 %. Men när någon är sjuk så kostar det företaget 
väldigt mycket pengar. Speciellt om en läkare är sjuk och jag måste hyra in en konsult så kan det kosta upp 
emot 10 000 kr på en dag.  
 
”Av egen erfarenhet vet jag att en del företag är medvetna om det och är jätteduktiga på det men andra är helt 
omedvetna om vad det kostar. Det finns program för att räkna sådant. Vi säger att i en normal verksamhet så 
kostar en sjuk personal mellan 2000 – 3000 kr/dag. Då räknar vi med produktionsbortfall och så vidare 
också. ” 
 
Företag B: ”Det varierar beroende på vad för personal det är. Det kostar jätte mycket om man måste ersätta 
också. Det finns definitivt pengar att spara när det gäller sjukfrånvaro. Vi har inte räknat när det hänt, så jag 
vet inte vad en sjuk person kostar oss per dag. Vi har väldigt låg sjukfrånvaro.” 
 
Företag C: ” Ja, det kostar ungefär 3000 kronor och då tänker jag på att jag har dubbla löner.” 
 
Företag D: ” Nej, vi har vetskapen och kunskapen om det, men vi vet inte i summor. Vi för dock statistik på 
sjukfrånvaron och likande.” 
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5.5 Utbildning för medarbetare och chefer 
 

20. Minns du om du fick någon form av utbildning inom arbetsmiljö i högskolan? 
 
Företag A: ”Det fick jag eftersom att jag jobbar inom företagshälsovård. Jag vet inte hur det är på andra 
högskolor. Det är ett ämne som blir mer och mer populärt i nutiden. Jag har haft en del nytt av det, men 
eftersom att jag jobbar med företagshälsovård så har jag tagit många andra utbildningar/kurser efter 
högskolan. Jag har läst omkring 15 hp efter högskolan.” 
 
Företag B: ”Det är väldigt länge sedan så jag minns inte så mycket ifrån min högskoleutbildning. Men efteråt 
så har jag läst en hel del kurser. All personal har läst LEAN. Efter OHSAS 18001 certifieringen har vi satt 
upp system för att utbilda löpande. Det har varit en hel del utbildningar efter högskolan som berör 
arbetsmiljön. Mitt arbetsmiljöansvar är inte lika tungt som på vissa andra företag så jag har ingen specifik 
utbildning inom det. Jag känner att jag haft nytta av de kurser jag läst.” 
 
Företag C: ”Det är 25 år sedan och jag kommer inte ihåg det. Jag läste väldigt mycket kvalité och 
kvalitetsstyrning och jag tycker inte att arbetsmiljö skiljer sig från att jobba med kvalitetsfrågor. Jag har gått 
kurser efter min högskoleutbildning i mina tidigare anställningar. För ett halvår sedan hade vi en 
uppfräschning/utbildning i arbetsmiljö på chefsnivå. Det var en halvdagsutbildning.  
 
Företag D: ”Jag har arbetet i 17 år med arbetsmiljö. Under denna tid har jag riktat mina utbildningar mot 
detta område. Jag har gått kurser så som SAM, krishantering, alkoholer & droger, buller med mera.” 
 
 

21. Hur ofta utbildar ni er personal? 
 
Företag A: ”Svårt att säga eftersom att vi jobbar med företagshälsovård. All personal har grundutbildning. 
Generellt för hela företaget så kanske vi har jobbat med dessa frågor vartannat år. De som inte är aktiva i 
själva arbetet till exempel administrationen kan behöva utbildas och det är därför vi utbildar dem eftersom att 
de måste förstå sig på det som vi säljer till våra kunder. 

 
"Jag tycker det är alldeles för lite utbildning inom vår kundsektor. Man prioriterar annat och ser inte värdet i 
att utbilda sin personal. Ekonomin räcker kanske inte till, det handlar som sagt om prioriteringar.” 
 
Företag B: ”Vi har en genomgång av regelverket kring SAM vartannat år, då vi samlar all personal. Sedan har 
vi haft dessa värdegrundsdagar. Vi fokuserar på att utbilda vår personal så att de kan utföra de arbetssysslor 
som de måste. Det är viktigt att personal har den kunskap kring sitt arbetsområde för att förebygga och 
förhindra skador samt prestera bättre. Det är i förlängningen lönsamhet.” 
 
Företag C: ”All ny personal ska få en introduktionsutbildning, den ska ta hand om grundläggande saker inom 
ett antal områden. Den ska ta hand om vilka regler som gäller på arbetsplatsen, hygienregler, mat säkerhet 
men också grundläggande arbetssäkerhet/arbetsmiljösäkerhet. Vi ska även ha en årlig utbildning i arbetsmiljö 
som ligger en gång om året, en uppfräschning om arbetsmiljö. Sen är det som så att vi försöker att hålla 7-8 
stycken övergripande platsinformationer per år där vi dels går igenom resultat och vad som är på gång och så 
vidare. Vid dem tillfällena kommer arbetsmiljön upp i mer än hälften av fallen, där vi tar upp någon 
arbetsmiljöfråga i det arbete. Det är ett enkelt sätt att förbättra arbetsmiljön. Det är även medarbetarna som är 
skyldiga att delta i arbetsmiljöarbetet. Det är också en sak som är ganska bra med den lagstiftningen vi har. 
Det är inte bara jag som chef som är skyldiga att arbeta med det här utan alla på arbetsplatsen, att säga ifrån 
om någonting går fel eller om något håller på att gå fel har alla ett ansvar att agera. Det är en sådan sak som är 
väldigt viktigt att framföra, att alla har ett ansvar för arbetsmiljön vi lever i, vi är varandras arbetsmiljö.” 
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Företag D: ”Under 2013 har vi haft 14 timmars utbildning per anställd inom arbetsmiljö, det är 4089 
utbildningstimmar totalt. Det har varit utbildningar så som höga höjder, truck, elsäkerhet, heta arbeten med 
mera. Dessa utbildningar är då tillämpande till vad de anställda behöver i sitt arbete. Varför vi gör det kan 
vara för att vi tycker att grundnivå inte räcker, utan vi lägger på den. Det är en investering som fås tillbaka i 
form av gladare personal som presterar bättre.” 
 
 

5.6 Intervju med nyckelperson 
Nyckelpersonen har arbetat 25 år i olika stora företag inom byggbranschen. Till skillnad från intervjuerna med 
företagen så är intervjun med nyckelpersonen utifrån en medarbetares synvinkel.  
 
Intervjustrukturen är till största del densamma, endast små förändringar i frågorna gjordes under intervjun för 
att anpassa dem till informantens befattning. En del av frågorna har valdes därför bort medvetet. Därför har 
projektgruppen valt att presentera svaren under en egen rubrik i form av en löpande intervju. Förkortningen I 
står för intervjuarens fråga och förkortningen R står för respondentens svar. 
 
I: Tycker du att SAM-förskrifterna följs noggrant på de arbetsplatser som du har arbetat på?  
 
R: De gör väl det på papper, men i verkligheten kommer den ekonomiska biten in. Byggena vill ju helst ligga 
lite före i tidsplaneringen, och få bygget klart lite tidigare än planerat. För att göra det måste du tulla på 
någonting hela tiden, och det är inte bara säkerhet då. Men ett utav dem är att arbeta fortare, kanske inte ha 
liftar och istället ta en lång stege även om man inte får. Arbetsledningen säger att vi inte har tid, vi måste till 
exempel få ihop de här väggarna i tid. 
 
I: Tycker du att det har blivit någon skillnad genom åren, att man skjuter fram på deadlines mer och mer? 
 
R: Deadlinen blir bara tajtare och tajtare, den blir bara värre och värre. Det kommer nog att komma till en 
gräns då ingen orkar mer längre, det är precis på gränsen idag. Förr i tiden hade vi omkring 20 meter runt 
bygget som byggarbetsplats. Där kunde man lägga upp material och ställningar med mera. Idag är 
byggarbetsplatsen precis utanför huset som skall byggas, man har ingen plats för material. Då måste vi hyra 
plats ifrån Stockholms stad för att få plats med till exempel kranbilarna, och det kostar mycket pengar. Så 
arbetsplatserna blir mindre och mindre för att det kostar pengar, därför har man som sagt ingen yta att arbeta 
på. 
 
I: Tycker du att SAM är en investering som kan löna sig? 

 
R: Ja, men då måste företagsledningen och arbetsledningen förstå det. Med mindre olyckor hade SAM helt 
enkelt genererat mer pengar till företaget. Så länge en olycka inte händer så tar man bort mer och mer av 
säkerheten för att ligga före i tidsplaneringen tills en olycka händer, då sätter man in säkerheten igen. På detta 
vis fortsätter det. 
 
I: Har du sett någon förändring rent ekonomiskt av att arbeta med SAM? 
 
R: Nej det skulle jag inte påstå att jag har sett i och med att jag har jobbat på de största företagen. Det här är 
endast en droppe i havet ekonomiskt eftersom att de är så stora. 
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I: Vad ser du för koppling mellan anläggningens arbetsmiljö och varumärket? 
 
R: Satsar man mer på sina medarbetare gör det ett bättre jobb eftersom att de blir gladare. Men gör man oss 
medarbetare irriterade går stämning och arbetsmoralen ner, allting stannar av lite per automatik och det 
förstör varumärket. Man lägger inte ner den lilla extra touchen på att fixa det där köket eller dörrarna med 
mera. Man ger inte det där lilla extra utan man göra det bara för att. 
 
I: Finns det något system för de anställda att lämna synpunkter inklusive förslag på sin arbetsmiljö? 
 
R: Medarbetare kan föra fram sina åsikter, antingen till ledningen eller till lagbasen. Ledningen borde följa upp 
det men gör oftast inte det. Det kommer ofta in synpunkter från medarbetare. Ibland kan de vara så att 
platschefen inte håller med åsikten, då struntar medarbetaren också i sin åsikt och arbetar vidare utan att 
framföra den till ledningen. 
 
Ett stort problem på byggena idag är att nästan ingen kan prata svenska. Ledningen tar in mycket ryssar och 
polacker eftersom att de är billigare arbetskraft. Om en olycka inträffar och man behöver hjälp så kan man 
inte få den hjälpen eftersom att dessa ryssar och polacker inte kan språket. Det går inte att kommunicera och 
det är en utav de största riskerna på byggarbetsplatser idag. 
 
I: Vet du i runda tal hur mycket en sjukfrånvarande personal kostar och hur det påverkar lönsamheten i 
företaget? 

 
R: Om en vanlig snickare blir sjuk så är det vanligt att man sätter ihop gruppen ändå, dock med en man 
mindre. Man får jobba lite hårdare istället. Det är minst 10 % som är frånvarande på grund av sjukdom varje 
dag. Det är sällan man är ett komplett team. 
 
I: Minns du om du fick någon typ av utbildning inom arbetsmiljö i din grundutbildning, och har du haft 
någon typ av utbildning efter detta som är kopplat till arbetsmiljö? 
 
R: Jag avslutade min utbildning 1988 och det var genomgång av handskar, glasögon, munskydd, de mer 
grundliga sakerna. I mitten av år 2000 var man tvungen att ta licens för allt, heta arbeten, skylift och så vidare. 
Licenserna brukar ta mellan 1-3 dagar att ta. 
 
I: Hur ofta utbildar man personalen på byggplatsen? 
 
R: Man har utvecklingssamtal med platschefen där man kan förmedla vart man vill komma och kanske vad 
man vill utbilda sig inom. Detta är för att någonstans få igen det ekonomiskt. 
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6. Analys av data och information 
I detta kapitel analyseras informanternas svar med hjälp av tidigare forskning. 
 
 

6.1 SAM och lönsamheten i företagen 
Samtliga av de intervjuade företagen känner till Arbetsmiljöverket och dess föreskrifter om systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Detta var inte oväntat då dessa företag har valts ut av projektmedlemmarna just för att de 
arbetar aktivt SAM. 
 
Samtliga företag följer SAM föreskriften och det finns många olika skäl till att de gör det. Dels är det ett 
lagkrav men samtliga företag menar att det också finns ett värde för företag i det, och det är främsta skälet till 
att de följer SAM. Företag A och B tror att det finns positiva ekonomiska aspekter med att följa SAM. De 
anser att om man har en bra kontrollerad verksamhet med jämn arbetsbelastning som inte sliter ut 
medarbetarna, så får man igen det ekonomiskt i längden. Företag A som är en företagshälsovård hjälper sina 
kunder och därför tycker de att det är viktigt att vara en bra förebild för dem. Företag C arbetar med SAM 
främst för att de vill locka till sig arbetskraft med kompetens och ta hand om dem. Företag D anser att 
genom att följa SAM, så kan man upptäcka risker i tid, genom detta kan man tjäna pengar eftersom att det 
kommer att ske mindre olyckor. När personalen mår bra så presterar de bättre. Företag E anser att ett väl 
fungerande SAM har stor betydelse för företagets service och tjänster som de erbjuder till invånare, besökare 
och näringsliv. De tror att man i början följde SAM endast för att det var lagkrav på det, men på senare tid så 
har man förstått att det finns ett värde för företaget i det, och därför följer man SAM föreskriften nu. 
 
Om potentiella kunder får intrycket av att det finns ett väl fungerande HR-arbete hos en organisation bakom 
ett varumärke, har det en positiv inverkan på viljan att göra affärer med varumärket i frågan. Det finns alltså 
ett samband mellan hur kunder uppfattar HR-arbetet för ett företag de gör affärer med och därför finns 
också viljan att rekommendera företaget i frågan vidare till andra (Framgångsrika Friska Företag (3F), 2009). 
De intervjuade företagen pekar bland annat på att SAM ökar antalet kunder och förhindrar skador som kan 
påverka lönsamheten i negativ bemärkelse. SAM kan också öka medarbetarnas prestation som ger en positiv 
inverkan på lönsamheten. Tidigare forskning pekar just på det informanterna påstår, att arbetsmiljöarbete 
skapar nöjdare kunder som i sin tur påverkar lönsamheten (Cecilia Johansson & Hasse Nordlöf, Högskolan i 
Gävle, 2008). Det finns också tidigare studier som visar att god arbetsmiljö ger god kvalitet på produkterna. 
Detta är resultatet ifrån en studie på 24 svenska företag. I denna studie kom man fram till att 30 – 50 % av 
kvalitetsbristerna berodde på de dåliga ergonomiska förutsättningarna. När man sedan förbättrade ergonomin 
förbättrades också kvaliteten på produkten (Mia Wessleus, Arbetsmiljöverket, 2005). 
 
Samtliga informanter ifrån de intervjuade företagen ser SAM som en investering som lönar sig långsiktigt. 
Företag A menar att man inte tjänar på det första året eftersom att det är kostnaderna som tar över då, men 
framöver kommer det generera pengar till företaget. Företag B säger att man slipper hyra in externa ersättare 
för sina sjuka medarbetare hela tiden. Det råder ingen tvekan om att en god arbetsmiljö ökar medarbetarnas 
prestation, samt skapar en mer kompetent och friskare personal. Det kan också på sikt öka de anställdas 
engagemang och minska verksamhetskostnader och störningar. (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2008). En del 
av företagen ser SAM som en investering som kan löna sig även kortsiktigt. Detta stämmer framför allt bland 
de producerande företagen. Med hjälp utav skyddsronder kan man upptäcka risker innan olyckan är framme. 
Om man till exempel ser ett farligt arbetsmoment så ska man genast åtgärda det, om olyckan hade skett hade 
det kosta företaget mycket mer än investeringen att förhindra den. Med enkla förbättringar kan man alltså ge 
företaget en förbättrad lönsamhet. Genom att man införa SAM kan man förhindra eller minska risken för 
olycksfall (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2008). 
 
Det var endast ett utav företagen som kunde se en klar positiv förändring i företagets ekonomi sedan de 
implementerade SAM. Vinstmarginalen hade förbättrats, men de vet inte exakt vilka inkomster som SAM 
bidrog till. Enligt tidigare forskning så är faktorer som kan förbättra företagets ekonomi lägre kostnader för 
olyckor och sjukdomar, lägre försäkringskostnader, vinna och behålla kunder med mera (Europeiska 
arbetsmiljöbyrån, 2008). 
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De andra företagen förklarade att det är svårt att sätta siffror på hur mycket en SAM investering genererar, 
dessutom så kan de inte säga att de implementerat SAM då de arbetat med det sedan lång tid. Däremot ser 
företagen andra typer av kopplingar än de rent ekonomiska, de har till exempel upplevt en tydligare struktur i 
arbetet och haft lätt för att rekrytera potentiella medarbetare. 
 
 

6.2 Kopplingar mellan varumärke och lönsamhet 
 
Alla informanter såg tydliga kopplingar i sin verksamhet mellan sitt varumärke och sitt arbete med SAM. 
Projektgruppen har valt att analysera arbetsgivarvarumärket och konsumentvarumärket. Det som stärker ett 
arbetsgivarvarumärke enligt informanterna är ett arbete med SAM. SAM gör en arbetsgivare attraktiv. En 
undersökning från CMA visar att värdegrunden hos ett företag är viktig vid valet av arbetsgivare. Av 500 
personer mellan 15 - 65 år, visade det sig att 92 % tyckte att ett arbete med identitet och värdegrund är viktigt 
vid val av arbetsgivare (CMA Research, 2011). Arbetsmiljöarbete bidrar till att företaget kommer att arbeta 
med värdegrund, med hjälp av denna undersökning kan man tydligt se att värdegrundsarbete stärker 
arbetsgivarvarumärket. 
 
Det finns olika aspekter kring hur SAM stärker arbetsgivarvarumärket. En aspekt kan vara att det förbättrar 
arbetsmiljön på kontoret. Ett bra kontor att jobba i får människor att trivas vilket lockar mer människor och 
gör företaget attraktivt. Om de anställda trivs på sin arbetsplats leder det till färre skador, mindre stress, högre 
prestation och förbättrad lönsamhet, och allt detta stärker varumärket (Robert Hägg, marknadschef NCC, 
2013). Företag A påstår att om medarbetarna trivs på arbetsplatsen så blir de gladare och friskare, och 
medarbetarna är en del av företagets ansikte utåt. Detta lockar fler kunder då man hellre gör affärer med ett 
företag som är välmående än motsatsen. Företag B pekar också på att arbetsmiljön på deras företag spelar 
stor roll för deras kunder. De menar att om personal ständigt hade varit sjuka skulle det försämra mycket för 
företaget och för deras kunder, alltså kommer det att skada konsumentvarumärket. Samtliga informanter 
anser att arbetsmiljön på kontoret/anläggningen är viktigt för att den ger signaler om vad det är för 
arbetsgivare på företaget. Om en kund kommer in till företaget och ser att det är fräscht och ordningsamt så 
påverkar det kunden i positiv bemärkelse. Den offentliga sektorn är inte ute efter att maximera vinster på 
samma sätt som den privata sektorn. Men oavsett vilken sektor man diskuterar ser informanterna positiva 
effekter på arbetsgivar- och konsumentvarumärket av en god arbetsmiljö. 
 
Ett bra kontor lockar som sagt människor, det leder också till att bra rykten om företaget sprids (Robert 
Hägg, marknadschef NCC, 2013). Företag C menar att om medarbetarna upplever en dålig arbetsmiljö 
kommer det att sprida en annan typ av budskap än det som önskas. Men om de istället upplever en bra 
arbetsmiljö kommer de att sprida ett positivt budskap som stärker varumärket. Det kommer även skapa en 
vilja hos de anställda att stanna kvar på företaget och presterar bättre, alltså får företaget ut fler/bättre 
produkter/tjänster och detta stärker konsumentvarumärket. Företag D motiverar även att alla medarbetare, 
besökare och kunder är ambassadörer som kan sprida rykten, därför är deras upplevelse av anläggningen 
viktig. En tidigare studie har gjorts om varumärkesbyggnad och dess påverkan på anställdas attityder. Denna 
gav bland annat resultatet att variabler såsom utmanade arbetsuppgifter, intressanta anställningar, 
uppskattning för arbete och ens syn på varumärket hade en stor inverkan på vad potentiella medarbetare 
ansåg om företaget (Jon Petersson & Jonas Sandström, 2012). 
 
Arbetet med ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan man tänka sig förbättrar ergonomin. Tidigare studier visar 
att ergonomin har en koppling till en ökad kvalitet på produkterna. Det är inte bara kvaliteten som kan öka av 
bättre ergonomi, även produktiviteten ökar (Elisabeth Vene, Arbetarskydd, 2014). Om produktiviteten ökar 
är det ingen tveksamhet om att lönsamheten ökar, ett företag som levererar bra produkter stärker sitt 
varumärke. Företag E menar att lönsamhet i deras fall handlar om upplevd kvalitet. Om de upplevs som en 
organisation som levererar bra tjänster så upplevs varumärket på samma sätt. Skillnaden från den tidigare 
studien är att man där pekar på att en god ergonomi förbättrar kvaliteten på produkter och inte tjänster. En 
förbättrad kvalitet i ett företag som levererar tjänster istället har också en koppling till ett starkare varumärke. 
  



33 
 

6.3 Hur medarbetare kontra chefer upplever arbetsmiljön 
 
Chefens relation till medarbetare 
För att SAM ska kunna följas optimalt i ett företag är det viktigt att cheferna har en bra relation till 
medarbetarna. Professorerna Magnus Svartengren och Eva Vingård har tillsammans lett en studie som jämför 
hur verksamheter är organiserade hos de som har en låg andel långtidssjuka och hos de som inte har det. Ett 
utav studiens viktigaste resultat är att på de arbetsplatser där folk var friska, hade medarbetarna nära till 
chefen och det fanns en fungerande kommunikation (Eva Vingård och Magnus Svartengren, Karolinska 
institutet och Arbets- och miljömedicin i Uppsala, 2012). Av de företag som har intervjuats så tycker Företag 
A, B och C att de har en bra kontakt med de anställda. Företag C tror att de har bättre kontakt än de flesta 
andra företag just för att de har nära till de anställda, anläggningen är byggd med det motivet. Informanten 
ifrån företag D tycker att kontakten mellan medarbetarna och cheferna är sådär. Företaget tycker att det finns 
en förbättringspotential och arbetar mot det. Cheferna har en stor påverkan på de anställdas hälsa. Chefens 
sätt att agera är nyckeln till engagemang hos medarbetarna. I stressiga situationer skall chefen kunna lugna ner 
medarbetaren och skapa en balans mellan de krav som ställs, och de resurser och befogenheter medarbetaren 
förfogar över för att hantera kraven (Prevent, Ledarskap). Om cheferna har en dålig relation till medarbetarna 
så kan det påverka medarbetarna inte bara psykiskt, utan även fysiskt. Detta styrks av en undersökning som 
Anna Nyberg har gjort, då hon följde män i Stockholm avseende risk att drabbas av hjärtinfarkt under tio års 
tid. Resultatet av denna undersökning visade att de som hade en bättre relation till sin chef hade en kraftig 
minskad risk att drabbas av hjärtinfarkt under den tioåriga uppföljningstiden. Medarbetare som har en dålig 
relation till sin chef blir lätt stressade, därmed sover de sämre och får bristande återhämtning (Nyberg, 2011). 
När det är en dålig kommunikation så kommer konflikter att undvikas istället för att lösas, undersökningar 
visar att medarbetare som undviker konflikter löper större risk att bli sjukskrivna (Mia Wessleus, 
Arbetsmiljöverket, 2005). När medarbetare undviker att göra något åt sina problem så leder detta till rädsla, 
hopplöshet och att medarbetaren inte ser några handlingsmöjligheter. Enligt forskare ifrån 
Arbetslivsinstitutet, Folkhälsoinstitutet, Försäkringskassan och Institutet för psykosocial medicin så är den 
ökade ”tystnaden på arbetsplatserna” en av orsakerna till de höga sjukskrivningssiffrorna, som skulle kunna 
undvikas genom ett öppnare arbetsklimat (Arbetslivsinstitutet, 2005). 

 
För att undvika dessa negativa aspekter så ska en chef vara relationsorienterad, det vill säga vara intresserad av 
och visa omtanke om sina medarbetare och samtidigt tillhandahålla struktur i pressade situationer. En sådan 
chef påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse, och därmed hälsa, i positiv riktning. Med struktur menas 
vägledning och direktiv, till exempel att definiera problemet för medarbetarna, att planera, samordna och 
underlätta måluppfyllelse genom att föreslå lösningar och undanröja hinder. En chef som inte gör detta har 
en negativ inverkan på de anställdas hälsa (Angelika Dilschmann, SALTSA, 2005) 
 
Företag A, C och D tror att medarbetarna upplever en bra arbetsmiljö. Företag B är säkra på detta då de tagit 
reda på det genom medarbetarundersökningar. Företag C tror att medarbetarna anser att arbetsmiljön är 
acceptabel, men att de alltid kommer att vilja ha bättre. Informanten ifrån företag C pekade på aspekten att 
medarbetarna tycker att det är för bullrigt i produktionen, och man vill inte ha hörselskydd för då kan man 
inte prata med de andra medarbetarna. Ibland så går det inte att göra mycket åt problemet. Att strunta i 
hörselskydden kan ge upphov till obotliga hörselskador i längden, precis som informanten säger (Prevent, 
buller). Företag E menar att det är olika hur medarbetare upplever arbetsmiljön, och att det är ett ständigt 
arbete att förbättra, genom SAM. 

 
Medarbetarnas delaktighet och roll i företaget  
Chefen har en viktig roll att skapa förutsättningar för sina medarbetare. Chefer som kan skapa delaktighet på 
arbetsplatsen, konkretisera verksamhetens mål och få medarbetarna att förstå sin roll i organisationen, bidrar 
till en bättre hälsa på arbetsplatsen. För att en hälsosam arbetsmiljö ska kunna skapas på detta sätt så krävs 
det även här en god kommunikation (Nordisk kommunikation, 2012). Samtliga företag som har intervjuats 
tror att de anställda vet sin mening i företaget, samt företagets mål. Företag A menar att de har tydliga mål 
men att medarbetarna kanske inte kopplar till dessa under sin arbetsvardag. Informanten vet av egen 
erfarenhet ifrån företagets kunder att det kan vara väldigt olika på företag på denna fråga, vissa arbetar mot 
tydliga mål och andra arbetar bara. De som inte arbetar mot något mål har ingen aning om vad de bidrar till, 
de bara arbetar i olika takt. Företag B arbetar mycket för att få medarbetarna att förstå sin betydelse för 
företaget samt känna delaktighet. 
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För att medarbetarna skall behålla sin inre motivation på arbetet är det viktigt att de blir sedda, bekräftade och 
känner delaktighet (Nordisk kommunikation, 2012). Den tidigare nämnda undersökning genomförd av CMA 
Research då 500 personer i åldern 15-74 deltog, visar att det finns en tydlig önskan om att som medarbetare 
få vara delaktig i företaget. 94 % anser att det är viktigt att företag involverar sina medarbetare. (CMA 
Research, 2011). Företag A, B och D tror att deras medarbetare känner sig delaktiga företaget.  
 
Undersökningen som Anna Nyberg gjort visar även att de faktorer som hade betydelse för om de anställda 
utvecklade hjärtinfarkt eller inte handlade om att chefen gav dem en rimlig möjlighet att utföra sitt arbete på 
självständigt sätt (Nyberg, 2011). En viktig faktor för friska medarbetare är alltså att de ska ha möjligheten att 
påverka sin egen arbetssituation (Mia Wessleus, Arbetsmiljöverket, 2005). Detta styrks av studien som 
professorerna Magnus Svartengren och Eva Vingård gjort, hos de företag som visade sig ha mycket friska 
medarbetare hade medarbetarna möjlighet att påverka sin arbetssituation (Eva Vingård och Magnus 
Svartengren, Karolinska institutet och Arbets- och miljömedicin i Uppsala, 2012). Det finns studier som visar 
att möjlighet för medarbetaren att få påverka sin arbetssituation, är starkt kopplat till medarbetarens 
motivation och engagemang. Denna motivation och engagemang kommer att få medarbetaren att prestera 
bättre och bidra till företagets utveckling (Pink, 2011). Företag B anser att en stor del av deras medarbetare 
tycker att de har möjligheten att påverka sina arbetsförhållanden, företaget strävar efter att ha det så eftersom 
de vet att det har en enormt positiv påverkan på medarbetarna. Företag C och D anser också att deras 
medarbetare har en stor frihet att planera sin arbetsdag, förutsatt att produktionen är igång. Hos företag A har 
man delat upp den fria arbetstiden som är 35 %. 
 
Konstruktiv kritik till medarbetarna 
För att medarbetare skall kunna utvecklas och må bra, så är det viktigt att de får kritik, både i positiv, och 
negativ bemärkelse. Att endast få beröm kommer inte att utveckla medarbetaren, och att endast få negativ 
kritik kommer påverka medarbetaren negativt. Det handlar om att blanda beröm med feedback. Beröm 
skapar en motivation hos medarbetare och får dem att må bättre, feedback får dem att utvecklas. ”Det gäller 
att göra det till ett bra och lyftande samtal i stället för att trycka ner någon och påpeka brister och fel. Om fler 
gjorde det så tror jag att fler medarbetare skulle känna sig delaktiga och utvecklas” skriver Louise Kjellberg på 
Kelly Services Sverige (Tove Carl, veckans affärer, 2009). Samtliga företag som svarat på frågan om hur ofta 
de anställda får konstruktiv kritik, tycker att det är för lite. Företag A vet att de ger feedback och beröm 
alldeles för sällan, då det är en återkommande punkt på medarbetarundersökningarna. Informanten tror att 
det är bättre om man sätter sig ner med en medarbetare i taget, och ger feedback och beröm, istället för att ge 
kritik och beröm offentligt i grupp. Louise Kjellberg säger ”Jag tror att vi berömmer för mycket i grupp. Det 
är viktigt att få positiv bekräftelse även personligen. Personlig positiv bekräftelse gör att man känner sig 
motiverad” (Tove Carl, veckans affärer, 2009). Även Företag B har en återkommande punkt som de måste 
förbättra sig i och det är feedback. Företag C vet inte säkert hur medarbetarna upplever feedback ifrån 
cheferna, men de menar att det kan vara för sällan som feedbacken når fram till alla anställda. De ger beröm 
men även negativ kritik också eftersom de ser en förbättringspotential, informanten menar att med endast 
beröm kommer man inte långt i medarbetarutvecklingen. Företag A har sett hos sina kunder att är dåligt med 
feedback och beröm, många företag är dåliga på det. Nästan var femte svensk säger att jobbet gör dem sjuka, 
och huvudskälet till detta är brist på beröm från cheferna (Sund.nu, 2008). 
 
Ett väl fungerande SAM inkluderar hela företaget. Det är inte bara ledningen/cheferna som skall se till att 
arbetsmiljön är bra och hitta bristerna. Medarbetarna har en stor roll i arbetsmiljöarbetet, de ska ständigt vara 
observanta på brister och risker i verksamheten, och meddela dessa till cheferna. De har även i uppgift att 
följa angivna instruktioner (Prevent, roller i arbetsmiljöarbetet). Om medarbetarna struntar i att följa till 
exempel angivna säkerhetsinstruktioner, så kan en olycka ske och det systematiska arbetsmiljöarbetet blir då 
mer eller mindre onödigt. För att medarbetarna skall kunna nå fram med arbetsmiljösynpunkter lätt, behövs 
ett bra fungerande system för detta. Samtliga av de företag som har intervjuats har ett genomtänkt system för 
rapportering av allting som har med arbetsmiljön att göra. När en medarbetare lämnar en synpunkt så följs 
denna upp och åtgärdas. 
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6.4 Medvetande om ohälsokostnader och hantering av olyckor 
De flesta av de intervjuade företagen genomför ofta förändringar i sin verksamhet som påverkar arbetsmiljön. 
I de industriella företagen genomförs förändringar väldigt ofta. Även om förändringarna oftast är små, så 
syftar de ändå till att förbättra arbetsmiljön och säkerheten. Företag D pekar på att förändringarna också är 
viktiga ur ett lönsamhetsperspektiv, kostnaderna blir ofta högre om man rättar till ett fel efter att olyckan har 
skett. Att ett företag har arbetsgivare med stort engagemang och ledarskap som vill förbättra arbetsmiljön är 
viktiga grundprinciper för god arbetsmiljö. För att skapa bra affärer för företaget är bland annat frisk 
arbetskraft en avgörande faktor (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2008). En tidigare undersökning har gjorts om 
effekter utav hälsofrämjande investeringar i en verkstadsindustri. Undersökningen visar bland annat att 
ungefär 70 % av produktionsförbättringarna berodde på investeringen, och att den genomsnittliga 
återbetalningstiden (pay-back tiden) för de 108 genomförda projekten var 3 år (Arbetsmiljöverket, integrera 
SAM).  
 
För att en god arbetsmiljö skall uppnås är det också viktigt att ett företag arbetar med förebyggande 
riskbedömningsprogram, kontinuerlig övervakning och översyn (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2008). De 
flesta av företagen som har intervjuats har inte haft några allvarliga fall då en anställd har blivit skadad på 
grund av brister i arbetsmiljön. Om en allvarlig olycka har hänt kan det ge extrema affärsmässiga förluster, 
speciellt för småföretagen. Det finns statistik på att omkring 60 % av de företag som tvingas göra ett avbrott i 
sin verksamhet som varar längre än nio dagar går i konkurs (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2008). Företag C 
har haft en olycka som kan anses vara av allvarligare typ, då en medarbetare fick en bit av fingret avklippt på 
grund av att säkerhetsföreskrifterna inte följdes. I detta fall var det inte personen själv som hade brutit mot 
säkerhetsföreskrifterna, utan en kollega. Ett arbetsmiljöarbete är mycket mer än checklistor, det handlar om 
komplext samspel mellan människor och struktur (Arbetsmiljöverket, integrera SAM). Kan det då vara ett 
dåligt samspel mellan människor som är en av orsakerna till att arbetsolyckor händer trots ett aktivt arbete 
med SAM? Att ha tydliga riktlinjer, uppdaterade rutiner samt kontroll att de följs är det första steget med 
SAM. En viktig faktor för att fortsätta lyckas med SAM är att ge medarbetare förutsättningar att lösa de 
kända problemen och uppleva motiverande incitament. Ur ett helhetsperspektiv är det viktigt att SAM 
integreras i verksamheten, de vill säga att man förstärker arbetsmiljöns regelverk genom att integrera den i 
verksamhetsstyrningen (Arbetsmiljöverket, integrera SAM). 
 
Att vara sjukskriven är kostsamt för den sjukskrivna också. De direkta kostnaderna kan vara i form av 
läkarbesök, behandling, medicin med mera. Det finns även indirekta kostnader i form av förlorad inkomst, 
värdet på framtida inkomst som uppgår till ungefär halva summan av sjukdomskostnader. Det är inte bara 
ekonomiskt kostsamt utan också psykosocialt och socialt hänseende för den sjukskrivna. Det kan leda till 
effekter på familjen, depression och mycket mer. Ohälsa i företaget är självklart kostsamt. En 
långtidssjukskriven på 6 månader kostar upp emot 100 000 kronor (Prevent, lönsam). Även om man kan 
räkna på vad sjukfrånvaron kostar för företaget så ger det en begränsad bild då den inte säger något om 
produktionsbortfall, eventuella ersättare med mera (Mia Wessleus, Arbetsmiljöverket, 2005). Så vad kan man 
då göra för att skapa en frisk organisation? Studien av Magnus Svartengren och Eva Vingård undersöker vad 
som utmärker verksamheter som har en låg andel långtidssjuka. Resultatet var bland annat att i en frisk 
organisation har chefen bra koll på sjukfrånvaron, är medveten om att man har ansvaret för att medarbetarna 
hålls friska och har skapat rutiner för hur man får sjukskrivna tillbaka till jobbet (Eva Vingård och Magnus 
Svartengren, Karolinska institutet och Arbets- och miljömedicin i Uppsala, 2012). Projektgruppen har frågat 
informanterna om de visste hur mycket en sjukfrånvarande personal kostar per dag och hur det påverkar 
lönsamheten i företaget. Företag A svarade att det varierar beroende på vilken typ av anställningen personen 
har, men i en normal verksamhet kostar det 2000 – 3000 kronor per dag. Informanten påpekade att detta 
omfattar produktionsbortfall och så vidare. Företag B, C och E har ingen större koll på hur mycket en 
sjukfrånvarande personal kostar. Företag C menar att det kostar ungefär 3000 kronor eftersom att man får 
betala ungefär dubbla löner. Detta betyder ett utav de fem intervjuade företagen insåg att frånvarande 
personal inte bara innebär sjukfrånvarokostnader i form av dubbla löner. 
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6.5 Utbildning för medarbetare och chefer 
Samtliga informanter som intervjuats har varit aktiva i arbetslivet i många år. Detta tyder på att det var länge 
sedan de studerade på högskolan. Informanterna ifrån företag A, B och C har en högskoleutbildning, 
informanten ifrån företag D har inte någon högskoleutbildning. Eftersom att det var så många år sedan som 
informanterna ifrån företag A, B och C studerade på högskolan så minns de inte om de fick någon utbildning 
inom arbetsmiljö. Informanten ifrån företag A kommer ihåg en del och tycker att det gett nytta, men inte 
tillräckligt. 
 
Samtliga informanter har under sitt arbetsliv kompletterat med kurser/utbildningar inom arbetsmiljö. 
Informanten ifrån företag A har tagit många utbildningar inom arbetsmiljö efter högskolan eftersom att 
denne jobbar med företagshälsovård. Informanten ifrån företag B anser att denne inte behöver någon specifik 
utbildning inom arbetsmiljö eftersom att arbetsmiljöansvaret inte är lika tungt som på andra företag, men 
informanten har ändå läst en hel del utbildningar efter högskolan. Informanten ifrån företag C anser att 
arbetsmiljöarbete inte skiljer sig ifrån att arbeta med kvalitetsfrågor, det en viktig del och informanten har 
därför läst många kurser efter högskolan. Informanten ifrån företag D har som tidigare nämnt inte studerat 
på högskolenivå, däremot så har informanten läst många kurser inom arbetsmiljö under sin arbetstid. Samtliga 
informanter ingår i ett ledarskap. Ledarskapet på en arbetsplats är viktig för arbetsmiljön, det är ledarskapet 
som är nyckeln till medarbetarnas engagemang för arbetet. Det är viktigt att chefen har den kunskap som 
krävs för att göra sina sysslor med full belåtenhet. Ledningen/cheferna har ett enormt inflytande över 
arbetsvillkoren och stressnivån i ett företag. Det är därför viktigt att ledningen/cheferna har den utbildning 
som krävs, dess förmåga att hantera situationer påverkar medarbetarnas psykologiska klimat och därmed 
faktorerna tillit, förtroende, trygghet och medarbetarskap. Om chefen själv inte har en bra arbetsmiljö så 
påverkar det dennes möjlighet att se till medarbetarnas arbetsmiljö. Det är därför viktigt att cheferna själva 
upplever en bra arbetsmiljö och känner stöd, annars kommer medarbetarna inte heller känna något stöd ifrån 
cheferna (Prevent, Ledarskap). 
 
Arbetsmiljöarbetet styrs inte endast av ledningen/cheferna, utan även av medarbetarna. Det är medarbetarnas 
ansvar att säga till så fort de ser en risk för skada/olycka. En viktig princip för en god arbetsmiljö är att ha 
utbildade och kompetenta medarbetare (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2008). Därför är det viktigt att utbilda 
sina medarbetare också. Att utbilda medarbetarna utvecklar dem, det är en av de viktigaste faktorerna till att 
medarbetarna ska trivas och vilja stanna kvar på en arbetsplats. Att utbilda och utveckla medarbetarna kan 
vara en företagsekonomisk mycket lönsam investering även om det är svårt att räkna på (Mia Wessleus, 
Arbetsmiljöverket, 2005).  
 
Nutek har gjort en undersökning hos 100 svenska företag med olika nivåer på medarbetarutveckling. Man 
kom fram till slutsatsen att organiserad medarbetarutveckling har stor effekt på både produktionsnivån och 
lönsamheten. Undersökningen visar att företag som satsat på tre olika kompetensgivande insatser under ett år 
hade 57 % högre lönsamhet jämfört med de som inte satsade på någon (Arbetsmiljöstatistik rapport 2005:1, 
Arbetsmiljöverket).  
 

Utbildningar inom arbetsmiljö ger generellt en positiv inställning till arbetsmiljöförbättringar, och är en 
positiv faktor som underlättar för ett framgångsrikt förbättringsarbete (Mia Wessleus, Arbetsmiljöverket, 
2005). 
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6.6 Intervju med nyckelperson 
Nyckelpersonen som arbetar inom byggbranschen ser en tydlig skillnad i arbetsmiljöarbetet genom åren. 
Bland annat har arbetsplatsen blivit mindre och man sätter större press på arbetarna i form av snävare 
deadlines. Så länge det inte händer några olyckor på arbetsplatsen drar man ner på säkerheten för att spara 
pengar, men när olyckan väl händer ökar man återigen säkerheten. 
 
Detta bildar en dålig spiral på arbetsplatsen. Utifrån nyckelpersonens perspektiv är det tydligt att 
arbetsledningen inte ser värdet av att investera i SAM. Istället försöker man ständigt sänka kostnader vilket 
ibland blir på bekostnad av säkerheten. Nyckelpersonen har inte sett någon typ av ekonomisk förändring av 
att arbeta med SAM. Det är tidigare konstaterat att det är svårt att se direkta ekonomiska förändringar i 
företaget av att arbeta med SAM, men viktigt att lyfta fram är att om man satsar på sina medarbetare gör dem 
ett bättre jobb. Denna satsning kan vara i form av att man investerar i säkerheten på arbetsplatsen. 
Nyckelpersonen säger att om man satsar mer på medarbetarna så skulle de också engagera sig mer i sitt 
arbete. Detta har en stark koppling till varumärket. Det är alltså en tydlig koppling att SAM ger indirekta 
fördelar på varumärket och därmed lönsamheten. Att en snickare i en arbetsgrupp är sjukfrånvarande varje 
dag är inte ovanligt. Man hyr då oftast inte in ersättare, istället sätter man ihop arbetsgruppen ändå med en 
man mindre, och självklart får man jobba lite mer. Återigen har detta en koppling till att deadlines upplevs 
snävare och därmed stressigare. Denna stress kan leda till motsatsen av vad som tidigare diskuterats, att man 
istället bara gör jobbet utan att lägga ner det lilla extra. I slutändan måste ändå arbetsledningen se en vinst av 
detta. Om detta arbetssätt fortsätter att bli värre så är frågan vart det kommer att sluta. 
 
Angående utbildning så har man utvecklingssamtal med sin platschef om vart man vill komma. Intrycket i 
denna fråga är att arbetsledningen måste se någon typ av ekonomisk vinst utav detta. Men om denna 
utbildning är rörande arbetsmiljö kan man inte styrka. 
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7. Resultat 
Projektets frågeställning var följande: 
 

 Kan SAM förbättra företagets lönsamhet?  

 Kan SAM minska kostnader för ohälsa?  

 Kan SAM styrkas av utbildning inom ett företag?  
 
Resultatet är att ett systematiskt arbetsmiljöarbete förbättrar företagets lönsamhet. Det är svårt att beräkna 
intäkterna som SAM genererar till ett företag, men att arbeta med SAM ger en mängd olika följder som 
påverkar lönsamheten i positiv bemärkelse. Några av de många exemplen är att SAM ökar motivationen hos 
medarbetarna, man kan leverera en bättre produkt/tjänst och öka produktiviteten med mera. Det finns 
mycket tidigare forskning som tyder på att SAM ökar lönsamheten i företaget. Därför lades fokus på hur 
SAM kan förbättra varumärket. Något som tidigt upptäcktes i undersökningen är att all arbetsmiljöarbete har 
en koppling till varumärket. Ett arbete med SAM gör en arbetsgivare attraktiv, detta styrks ifrån både tidigare 
forskning och intervjuer gjorda av projektgruppen själva. SAM har förutom en stark koppling till 
arbetsgivarvarumärket också en betydelsefull koppling till konsumentvarumärket. Potentiella kunder gör 
hellre affärer med ett företag som är välmående än motsatsen. Något som också är ytterst viktigt att beakta är 
att alla människor som besöker ett företag är ambassadörer som kan sprida sin upplevelse vidare. Så en dåligt 
upplevd arbetsplats kan skada företagets varumärke, däremot är det svårt att fastställa är hur stark denna 
koppling är. 
 
Fyra utav de fem intervjuade informanterna har inte någon större ”koll” på vilka kostnader som tillkommer 
med sjukfrånvarande personal. En utav dessa fyra anser att kostnaden för en sjukfrånvarande medarbetare är 
likvärdig medarbetarens dubbla lön på grund av att de måste hyra in en ersättare, informanten tänkte till 
exempel inte på produktionsbortfall med mera. Det är endast en informant utav de fem intervjuade, som har 
koll på sjukfrånvarokostnader, informanten räknade då även med produktionsbortfall. Kostnaderna för en 
medarbetare som är sjukskriven i sex månader kan uppgå till så mycket som 100 000 kronor.  
 
Projektgruppen har kommit fram till att ledarskapet på en arbetsplats är viktigt då det är nyckeln till 
medarbetarnas engagemang. Cheferna har ett stort inflytande på arbetsvillkoren och stressnivån i företaget. 
Utifrån detta faktum är det därför viktigt att chefer har nödvändig utbildning inom området. Det är också 
viktigt att medarbetarna får den utbildning som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete rätt, samt 
utbildningar som underlättar kommunikationen. De företag som har undersökts arbetar aktivt med SAM, och 
informanterna har haft kompletterande utbildningar inom arbetsmiljö, de satsar även på sina medarbetare och 
utbildar dem då de ser värdet i detta. Om man tittar på företagens medarbetarundersökningar visar det 
generellt att ett bra välbefinnande finns hos medarbetarna. Undersökningar styrker också det faktum att det är 
viktigt med utbildning. Utbildning inom arbetsmiljö ger generellt en positiv inställning till 
arbetsmiljöförbättringar.  
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8. Diskussion 
I detta kapitel kommer rapportens trovärdighet, relevans och kvalité att diskuteras.  
 
 

8.1 Metoddiskussion 
För att kunna undersöka projektets mål har kvalitativa intervjuer med företag gjorts. För att förbättra 
rapportens kvalitet gjordes intervjuer och undersökningar av företag som arbetar aktivt med SAM. Analyserna 
och resultatet är huvudsakligen grundade på dessa intervjuer. De flesta utav dessa företag arbetar inom olika 
branscher och därför ger denna rapport en övergripande bild över olika branscher. Vid analysen har 
projektgruppen försökt att åtskilja skillnader i de olika branscherna, men för att få en mer kvalitativ 
undersökning för hur det exakt ser ut i en bransch så skulle valet av företag gjorts från samma bransch. 
Projektgruppen ville få en överblick av hur det generellt såg ut, och därför valdes företag ifrån olika 
branscher. En omfattande litteraturstudie har gjorts för att styrka informanternas svar. Källorna till rapporten 
är noggrant granskade för att öka rapportens trovärdighet och kvalitet. 
 
 

8.2 Resultatdiskussion 
Arbetets resultat stärker studenternas idéer. Resultatet skulle man själv kunnat analysera sig fram till, men det 
som är viktigt att ta i beaktande är att resultatet är baserat på kvalitativa intervjuer och tidigare forskning. Som 
tidigare nämnt i metoddiskussionen styrker det rapportens trovärdighet. 
 
Intervjuerna med de olika företagen var mycket givande och fyllda med information. All information var dock 
inte relevant i förhållande till målet. Efter den genomtänkta urvalsprocessen av informanternas svar så var det 
mycket information som valdes bort, denna information skulle man kunna analysera och dra slutsatser av, 
men eftersom att projektet är tidsbegränsat så var inte detta möjligt. Intervjufrågorna var öppna, anledningen 
till att de utformades så var för att få in mycket information, men projektgruppen upptäckte att de fick för 
mycket information som inte var relevant i förhållande till arbetet om de hade varit bättre formulerade mot 
målen så hade processen gått effektivare. 
 
Ett utav projektets mål var att analysera hur SAM påverkar varumärket och på så sätt lönsamheten i ett 
företag. I rapporten finns det endast ett stycke om kopplingar mellan varumärke och lönsamhet. Detta kan 
upplevas som ett misslyckande med detta mål, men det som projektgruppen har kommit fram till är tvärtom. 
Allt arbetsmiljöarbete påverkar varumärket i positiv riktning. Till exempel nämns det i avsnittet ”kopplingar 
mellan varumärke och lönsamhet” att potentiella medarbetare anser att företagets värdegrund är viktig vid 
valet av arbetsgivare. Detta tyder på att en bra värdegrund stärker arbetsgivavarumärket. I analysen av 
”Utbildning för medarbetare och chefer” framgår att det är viktigt att cheferna har rätt utbildning för att 
kunna ta hand om sina medarbetare och se till att de mår psykiskt bra. Detta är en förutsättning för SAM och 
därmed en förutsättning för ett starkt varumärke. I analysen om ”hur medarbetarna kontra cheferna upplever 
arbetsmiljö” framgår att det är viktigt att medarbetarna får påverka sin arbetsmiljö. Om medarbetarna har 
denna möjlighet och kan förbättra sin egen arbetsmiljö så kommer de att trivas bättre och därmed prestera 
bättre, och på så sätt stärks varumärket. En förutsättning för att detta skall vara möjligt är att det finns en bra 
kontakt mellan medarbetarna och cheferna, alltså stärker även det varumärket. Det är tidigare nämnt att om 
man har ett lyckat arbete med SAM kan man få friskare medarbetare, bättre arbetsmiljö, effektivare 
medarbetare och lättare att rekrytera kompetenta medarbetare, alla dessa är effekter av SAM som stärker 
varumärket. Kopplingarna mellan SAM och ett starkt varumärke är för många för att dokumenteras i detta 
projekt. Några självklara kopplingar illustreras i figur 7. 
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Figur 7: Effekter av att arbeta med SAM kopplat till ett starkare varumärke. 
 
 
Det finns en mängd fler kopplingar, övergripande kan man säga att allt arbetsmiljöarbete går att koppla till ett 
starkare varumärke. 
 
Informationen ifrån intervjun med nyckelpersonen i byggbranschen var nyttig. Arbetsmiljöarbetet i denna 
bransch är viktigt, men projektgruppen fick intrycket av att ledningen inte såg värdet i det. Det går att 
fördjupa sig mer inom detta men detta har undvikits i detta projekt det då det inte rymmer inom tidsramen. 
Fördjupande inom detta område kan dock vara intressant då det verkar som om att arbetsmiljöarbetet är på 
väg mot fel håll. 
 
Ett ämne som är svagt diskuterat i rapporten är hur bra chefernas åsikter om arbetsmiljön stämmer överens 
med medarbetarnas. Projektgruppens tanke var från början att analysera chefernas kontra medarbetarnas 
åsikter om arbetsmiljön och sedan jämföra dem, men eftersom att informanterna svarat på de frågorna utifrån 
medarbetarundersökningar så går det inte att göra en jämförelse. Målet blev istället att styrka att företagen i 
fråga har ett lyckat arbete med SAM, detta görs med hjälp av medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön. 
Medarbetarna på respektive företag upplever enligt medarbetarundersökningarna i genomsnitt en bra 
arbetsmiljö. Detta tyder på att företagen har lyckats med SAM och att det har gett goda resultat för 
medarbetarna och företaget. 
 
Företag A har enligt medarbetarundersökningen inte en enda medarbetare som varit sjukskriven i mer än tre 
veckor det senaste året. Medarbetarna har en bra kunskap om arbetsmiljön och omkring 90 % anser att ett 
aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs på arbetsplatsen. I företag B:s medarbetarundersökning finns tydliga tecken 
på att medarbetarna har möjlighet att påverka sina arbetsförhållanden. De upplever också bra samarbete, har 
en bra kontakt med cheferna och tycker att arbetsuppgifterna är stimulerande. Något som kan tolkas som ett 
sämre resultat i förhållande till övrigt är företagets lärdom av misstag. Enligt medarbetarna så är företag B en 
aning sämre i punkten att ta tag i problem som uppstår och att få igenom förslag till förändringar. 
Medarbetarnas åsikter om denna punkt stämmer inte överens med informantens. Informanten menade att alla 
synpunkter följs upp, viktigt att ta i beaktande är som informanten säger, att systemet är nytt och att det 
kanske inte kommit igång ännu. Viktigare är att medarbetarna känner sig engagerade i företagets värdegrund 
och framför allt att de upplever företaget som en attraktiv arbetsgivare. Utifrån detta kan man konstatera att 
företaget har ett lyckat arbetsmiljöarbete. 
  

Starkt 
varumärke

Friska / 
glada 

medarbetare

Effektivare 
medarbetare

Utbildade medarbetare och chefer är 
en förutsättning för ett bra SAM

En bättre  
arbetsmiljö 
på kontoret

Lättare att 
rekrytera 

kompetenta 
medarbetare
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Projektgruppen har gjort en egen medarbetarundersökning i form av enkäter hos företag C. Något som 
utmärker sig i denna medarbetarundersökning är hur sällan medarbetarna får kritik/beröm från sina chefer. 
Denna siffra är väldigt låg, men informanten ifrån detta företag var mer eller mindre medveten om detta. En 
intressant punkt som utläses ifrån medarbetarundersökningen är att många skulle prestera bättre om deras 
arbetsmiljö på arbetsplatsen förbättrades. Detta stämmer överens med projektmedlemmarnas teorier. Det 
finns även ett stort medvetande om företagets mål och en bra relation mellan medarbetarna och cheferna, 
detta stämmer överens med informantens svar vid intervjun. Det mesta som informanterna sade på intervjun 
stämmer överens med medarbetarnas åsikter. Projektgruppen fick intrycket av att företagen arbetar aktivt 
med att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
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9. Slutsats och rekommendationer 
Syftet var att undersöka vilka möjliga delorsaker som fanns till den bristande efterlevnaden av SAM. 
Projektgruppen kom överens med uppdragsgivaren att arbeta utifrån hypotesen att en god efterlevnad av 
SAM kan leda till en förbättrad lönsamhet i företaget. Projektarbetet fortsatte med frågeställningarna om 
SAM kan förbättra företagets lönsamhet med fokus på varumärket, om SAM kan minska kostnader för ohälsa 
och hur SAM påverkas av arbetsmiljöutbildning inom företaget. För att undersöka dessa frågeställningar 
gjordes kvalitativa intervjuer med företag som arbetar aktivt med SAM. Det valdes också ut en mängd tidigare 
forskning i syftet att analysera och stärka intervjusvaren. 
 
Det första målet i projektet var att analysera om SAM förbättrar ett företags lönsamhet, med fokus på hur 
varumärket påverkas. Med hjälp utav intervjusvaren och den tidigare forskningen upptäcktes en mängd 
kopplingar mellan SAM och lönsamhet. Det fanns också kopplingar till varumärket som vidare kan förbättra 
lönsamheten. Detta var ett förväntat resultat i och med att det stämde överens med projektgruppens hypotes 
som var formulerad i början av projektet. Syftet med rapporten var att driva fram engagemang och vilja hos 
företag som inte tillämpar SAM fullt ut. Detta resultat kan få företagen att se värdet av att arbeta med SAM. 
 
Det andra målet var att analysera om företag är medvetna om ohälsokostnaderna av ett dåligt systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Resultatet visar att endast fåtal av de intervjuade företagen kände till hur mycket 
sjukfrånvarokostnaderna uppgick till och vilka typer av kostnader som kunde uppstå av sjukfrånvarande 
medarbetare. Detta är ett resultat som chockerat projektmedlemmarna. Det är viktigt att företag är medvetna 
om olika typer av kostnader som uppkommer i samband med ett dåligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Det 
kan vara så att företagen har så pass låg sjukfrånvaro att kostnader för sjukfrånvarande personal aldrig 
analyserats. Kostnaden för en medarbetare som varit sjukskriven i sex månader kan uppgå till så mycket som 
100 000 kronor. Denna information kan skapa motivation för företag att börja arbeta med SAM, därmed 
uppfyller rapporten sitt syfte att skapa viljan hos företag att arbeta med SAM. 
 
Det sista målet var att undersöka hur SAM påverkas av arbetsmiljöutbildning inom ett företag. De undersökta 
företagen satsar på sina medarbetare och utbildar dem då de ser värdet i detta. Om man granskar företagets 
medarbetarundersökningar ser man att en bra trivsel finns hos medarbetarna. Utbildning inom arbetsmiljö ger 
också generellt en positiv inställning till arbetsmiljöförbättringar. Om medarbetarnas engagemang i att 
förbättra sin arbetsmiljö utvecklas kan detta ge en positiv effekt på arbetet med SAM. Resultatet är att 
arbetsmiljöutbildning inom ett företag har positiva effekter på arbetet med SAM. Man kan tänka sig att 
ledningen får in information från medarbetarna som kan användas till att både förhindra olycksfall och 
förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. Som tidigare nämnt går även båda dessa följder att koppla till 
lönsamhet. Det kan vara svårt för ledningen att upptäcka risker i medarbetarnas arbetsmiljö om de inte får in 
synpunkter ifrån medarbetarna själva, därför är det viktigt att medarbetarna känner sig engagerade till att göra 
detta. Även detta resultat är underlag för att skapa motivation hos andra företag att starta ett aktivt arbete 
med SAM, då arbetsmiljöutbildning inom företaget kan få arbetet med SAM att öka lönsamheten. 
 
Ett problem är att förmedla dessa resultat vidare ut till företag som inte arbetar aktivt med SAM. Ett vidare 
arbete med projektet skulle därför kunnat vara att ta fram en lösning för hur man skall förmedla detta. En 
metod är att göra en film om denna rapport och dess resultat, där man belyser de motiverande delarna till att 
börja arbeta med SAM. Att se en film är oftast mer lockande än att läsa en rapport om 60 sidor. 
Projektgruppen tror därför att många företag kommer att titta på filmen och ta lärdom av den. Ett intresse 
för SAM kommer att väckas och då kan de finna mer information i projektrapporten.  
 
Det finns många kopplingar mellan SAM och varumärket och på så sätt lönsamheten. En annan 
rekommendation på vidare forskning är att fördjupa sig inom fler av dessa kopplingar.  
 
En bransch inom arbetslivet som kan vara bra att fördjupa sig i är byggbranschen, alltså hur arbetet med SAM 
följs. Efter intervjun med nyckelpersonen har projektgruppen fått den uppfattningen att arbetsmiljöarbetet 
inom byggbranschen fortlöper aktivt, dock åt felaktigt håll. Det verkar som om det blir värre och värre i 
byggbranschen när det gäller arbetsmiljön och säkerhet. Enligt projektmedlemmarna så är byggbranschen en 
bransch där det är viktigt att säkerheten är hög. Byggarbetarna arbetar i svåra och farliga förhållanden på hög 
höjd. Dessutom så är medarbetarna mer synliga än hos andra företag, och om säkerheten är låg så kommer 
människor runtom att börja ifrågasätta byggföretagets varumärke. Därför rekommenderas vidare studier inom 
byggbranschen. Det rymmer inte inom ramen för denna studie. 
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Bilagor  
BILAGA 1: Intervjufrågor med tillhörande 

dokument 
 
Syfte med rapporten 
Examensarbetets syfte är att på uppdrag av Arbetsmiljöverket ta reda på vad som driver vissa företag till att 
tillämpa ett systematiskt arbetsmiljöarbete och sköta det exemplariskt, medan andra knappt har kännedom 
om det. 
 
Många företag ser igenom systematiskt arbetsmiljöarbete eftersom att det kostar pengar, men vad de inte ser 
är att ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan förbättra lönsamheten på lång sikt. En arbetsplats med en dålig 
arbetsmiljö kan leda till att personal blir frånvarande på grund av sjukdom och/eller skada. Många företag 
förstår inte att med frånvarande personal medföljer höga kostnader som försämrar företagets lönsamhet, 
denna rapport skall lyfta fram dessa kostnader. 
 
Syftet med denna rapport är att den skall driva fram engagemang och vilja hos företag som inte tillämpar ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete fullt ut på grund av ekonomiska skäl. Dessa företag skall genom denna rapport 
finna inspiration från fakta och intervjuer med andra företag som tillämpar ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Genom denna inspiration kan de fortsätta samt förbättra sitt egna systematiska arbetsmiljöarbete. 
 
 
Syfte med intervjun 
Projektgruppen kommer att intervjua 4-6 olika företag/nyckelpersoner från olika branscher som bedriver 
SAM. Projektet kommer att fokusera på rubrikerna utbildning, varumärke och sjukfrånvarokostnader. Vi vill 
undersöka ifall miljörepresentanter har den kunskap de behöver för att driva SAM. Om företag ser att 
arbetsmiljöarbete kan förbättra lönsamheten i företaget, med fokus på hur arbetsmiljöarbete kan stärka 
varumärket. Samt om företag är medvetna om hur dålig arbetsmiljö kan leda till sjukfrånvaro och försämrad 
lönsamhet. Syftet med denna intervju är att få reda på hur företag ser på dessa tidigare nämnda rubriker. 
 
 
Genomförande 
Inga företagsnamn eller personnamn kommer att nämnas i rapporten om inte personen i fråga vill det. 
Intervjuerna kommer att spelas in om detta är godkänt från informanten. Om inte kommer intervjusvaren att 
antecknas. Intervjun kommer att genomföras av de båda projektmedlemmarna. Den ena kommer att hålla 
aktivt i intervjun med att ställa frågorna, den andra kommer att dokumentera informantens svar. Svaren 
kommer att avlyssnas/läsas och dokumenteras av projektgruppen. Intervjun kommer att ta ungefär en timme. 
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Introduktion 
 

1. Vad är ditt arbetsmiljöansvar på företaget? 
(Kan du beskriva?) 

2. Hur länge har du arbetet med din nuvarande tjänst? 
 

3. Hur länge har du arbetat på företaget? 
 

 

 
Undersökning 
 

4. Känner du till Arbetsmiljöverket? 
 

5. Känner du till Arbetsmiljöverket föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete? 
 

6. Följer ni SAM-föreskriften, hela, valda delar eller inte alls? 
(Om nej: Har ni egna arbetsmiljörutiner eller anser företaget att denna typ av arbetsmiljöarbete inte behövs? Om ja: 
Vad är det främsta skälet? Följa lagstiftning och/eller finns ett värde för företaget?) 
 

7. Vad för samband ser du generellt mellan ett aktivt arbetsmiljöarbete och lönsamhet för ett företag? 
(Vad för samband? Hur ser du detta samband?) 
 

8. Ser ni på SAM som en investering som skall löna sig?  
(I vilket avseende, kortsiktigt och/eller långsiktigt? Hur och varför?) 
 

9. Ser ni någon förändring av företagets ekonomi sedan ni implementerade SAM? 
(Hur kan du se detta? När implementerade ni SAM?) 
 

10. Ser du någon koppling mellan ert varumärke och SAM? 
(Varför? Vilken typ av varumärke?) 
 

11. Vet du om det finns ett etablerat samband mellan ett starkare varumärke och lönsamhet? 
(Vad för samband? Hur ser du detta samband?) 
 

12. Vad ser ni för koppling mellan kontoret/anläggningens arbetsmiljömiljö och varumärket? 
(Hur påverkas varumärke av ett fräschare kontor? Varför?) 
 

13. Hur tror du att de anställda upplever arbetsmiljön på arbetsplatsen? 
(Varför tror du det? Med vilken säkerhet vet du detta?) 
 

14. Har ni ett system som möjliggör för de anställda att lämna synpunkter inklusive förslag på 
arbetsmiljön? 
(Vad för system? Anser du att systemet fungerar bra? Hur ofta får ni arbetsmiljösynpunkter från de anställda?) 
 

15. Vet de anställda sin mening i företaget och vad de bidrar till företaget? 
(Generell fråga, Hur vet du/dem detta?) 
 

16. Hur pass mycket frihet har de anställda att agera och bestämma själva i sin arbetsvardag? 
(Vad ser du för effekter av detta?) 
 

17. Hur bra kontakt tycker du att cheferna har med de anställda? 
(Generell fråga, tillexempel produktion, nuläge och mål. Tror du att alla anställda upplever samma sak?) 
 

18. Hur pass delaktiga i företaget tror du att de anställda känner sig i företagets mål? 
(Varför tror du detta?) 
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19.  Hur ofta ger ni de anställda konstruktiv kritik i positiv och/eller negativ bemärkelse? 
(Varför gör ni detta? Kopplar ni detta till SAM?) 

 

20. Hur ofta genomför ni förändringar i verksamheten som påverkar arbetsmiljön?  
 

21. Berätta om något fall förekommit då en anställd blivit sjuk/skadat sig p.g.a. brister i arbetsmiljön?  
(Gav det upphov till då någon analys av företagets kostnader för ohälsa?) 
 

22. Vet du i runda tal hur mycket en sjukfrånvarande personal kostar och hur det påverkar lönsamheten i 
företaget? 
 

23. Minns du om du fick någon form av utbildning inom arbetsmiljö i högskolan? 
(Har du haft nytta av detta? Har du haft fler kurser inom området efter högskolan; Om ja: Ungefär hur många 
timmars/dagar sådan utbildning har du tagit del av totalt?) 
 

24. Hur ofta utbildar ni er personal? 
(Varför? Vad för utbildningar?) 
 

25. Har ni några färdiga medarbetarundersökningar om de berörda ämnena, som vi kan få ta del utav? 
 
 
 

Med vänliga hälsningar, 
  Marcus Forsberg & Fahim Oriakhel 
 

 
Studenter från: 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 
Campus Telge 
Maskinteknik – industriell ekonomi och produktion 
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BILAGA 2: Enkätundersökning med tillhörande 
dokument 
 
 

 

 

Enkätundersökning om 
din arbetsmiljö 
I syfte för examensarbete inom systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
 
Vi är två studenter från KTH som just nu utför ett 
examensarbete på uppdrag av arbetsmiljöverket. Syftet med 
arbetet är att undersöka varför vissa företag har ett bra 
systematiskt arbetsmiljöarbete och andra inte. Vi behöver nu 
din hjälp för att undersöka om friskt personal kan bidra till 
bättre prestation och lönsamhet för företaget, samt om hur 
du som medarbetare upplever arbetsmiljön på din 
arbetsplats. Svaren kommer endast att granskas av oss två 
och allt förblir anonymt. 
 

1. Fyll i enkäten på nästa sida. 
2. Lägg i den ifyllda enkäten i det medföljande kuvertet. 
3. Försegla kuvertet. 
4. Lämna det förseglade kuvertet till din Teamleader som 

kommer att lämna det direkt till oss utan några 
mellanhänder. 

 
Vi skulle vilja ha in alla enkäter i slutet av vecka 21. 

 
Marcus Forsberg & Fahim Oriakhel 
KTH Södertälje 
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 Man Kvinna 
 
Kön: 
 
Tack för din medverkan! 
 
Marcus Forsberg & Fahim Oriakhel 
 
Studenter från KTH Södertälje 
Examensarbete inom systematiskt arbetsmiljöarbete 

 

UNDERSÖKNING OM ARBETSMILJÖ DIN 
ARBETSPLATS 

 
 
 

För varje fråga nedan ringar du in den siffra till höger  

som stämmer bäst överens med din åsikt. 
 

Påståenden 
Stämmer 

Inte alls Något 
Ingen 
åsikt 

Ganska 
bra 

Mycket 
bra 

1 Jag upplever att arbetsmiljön på min arbetsplats är 
bra 

1 2 3 4 5 

2 Jag kan lätt framföra arbetsmiljösynpunkter till 
ledningen 

1 2 3 4 5 

3 Jag vet min mening i företaget samt vad jag bidrar 
till 

1 2 3 4 5 

4 Jag har stor frihet att agera och bestämma själv i 
min arbetsvardag 

1 2 3 4 5 

5 Jag har bra en bra och trygg yrkesmässig relation 
med mina chefer 

1 2 3 4 5 

6 Jag får ofta positiv kritik/beröm från mina chefer 1 2 3 4 5 

7 Jag är medveten om företagets mål 1 2 3 4 5 

8 Jag tycker att arbetsmiljön på min arbetsplats 
förbättras ständigt 

1 2 3 4 5 

9 Jag känner mig inte stressad i min arbetsvardag 1 2 3 4 5 

10 Jag är nöjd med mina arbetstider 1 2 3 4 5 

11 Jag skulle rekommendera mitt jobb till 
arbetssökande människor 

1 2 3 4 5 

12 Jag känner att mina medarbetare är 
kompetenta/kunniga 

1 2 3 4 5 

13 Om min arbetsmiljö på min arbetsplats 
förbättrades så skulle jag prestera bättre i mitt arbete 

 
1 

 
2 
 

 
3 

 
4 

 
5 
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