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Förord  

Arbetsmiljön är en av framtidens viktigaste nyckelfrågor för att möjliggöra att alla som vill eller 

behöver arbeta längre också ska ha god förmåga att kunna göra det. Sverige står liksom många andra 

länder inför utmaningen att forma ett långsiktigt hållbart arbetsliv där ingen skadas eller blir sjuk på 

grund av arbetet.  

Prevents ägare, Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar årligen över hundra miljoner kronor på att 

forska och sprida kunskap inom arbetsmiljöområdet via AFA Försäkring och Prevent. Ändå behövs 

det mer forskning och mer kunskap för att Sverige ska vara väl rustat för framtidens arbetsliv och 

kunna förebygga arbetsmiljöproblem och risker så tidigt som möjligt. 

Cheferna och skyddsombuden har viktiga uttalade roller i arbetsmiljöarbetet och för att undersöka hur 

de ser på arbetsmiljöarbetet på sina egna arbetsplatser har vi gjort denna studie. Arbetsmiljöindikatorn 

bygger på 2007 telefonintervjuer med skyddsombud (829) och chefer (1178) inom näringslivet som 

TNS Sifo genomfört på uppdrag av oss under våren 2014. Här i denna rapport presenteras delar av 

undersökningsresultatet. 

Prevent har under sju decennier spridit kunskaper och metoder till arbetslivet om hur ett 

hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan formas och bidra till företagens framgång. I slutet på rapporten 

har vi därför formulerat sju korta råd för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Råden baseras på vår 

samlade erfarenhet och knyter också an till studiens resultat. Vi delar gärna med oss av vår kunskap 

och hoppas att både rapporten och råden kommer till nytta i arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete. 

En god arbetsmiljö innehåller bara vinster och bidrar till att företagen är  konkurrenskraftiga och 

attraktiva arbetsplatser att jobba på. 

 
Maria Schönefeld 

Verkställande direktör 
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Summering  

Sammantaget får både arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet höga betyg i undersökningen. Trots 

många positiva resultat indikerar undersökningen att arbetslivet står inför utmaningar. När det gäller 

den sociala och organisatoriska arbetsmiljön så är varken chefernas eller skyddsombudens omdömen 

lika höga som när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Arbetet med frågor som ligger vid sidan om det 

som historiskt sett varit grunden i arbetsmiljöarbetet, den fysiska miljön, släpar efter. Hur 

verksamheter organiseras och hur samspelet mellan människor fungerar är centralt för att skapa en 

bättre arbetsmiljö. Det kommer sannolikt att behöva ägnas mer uppmärksamhet än idag åt sociala och 

organisatoriska frågor som till exempel stress och för hög arbetsbelastning och agera gemensamt och 

mer aktivt i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 

En klar majoritet i båda grupperna anser att arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen är bra eller mycket 

bra, och över 80 procent menar att förebyggande arbete bedrivs. De flesta tycker också att arbetsmiljö 

är högt prioriterat, endast 10 procent av skyddsombuden tycker att frågorna ges låg prioritet. Nästan 

samtliga (94 procent) anser att arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen medverkar till god hälsa 

och säkerhet. Två av tre menar också att arbetet har en positiv effekt på det ekonomiska resultatet.  

Skyddsombud och chefer anser att arbetet med fysiska arbetsmiljöfrågor är bättre än arbetet 

med organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor. Skyddsombuden anser också att den fysiska 

arbetsmiljön undersöks i större utsträckning, medan cheferna menar att båda faktorerna undersöks i 

samma omfattning. När vi bad cheferna och skyddsombuden i vår studie att ange vilken 

arbetsmiljöfråga som kommer att vara viktigast på deras arbetsplats i framtiden nämnde många stress 

och arbetsklimat. På arbetsplatserna finns alltså en medvetenhet om det som ur ett samhällsperspektiv 

handlar om enorma kostnader och som av allt att döma kommer att bli ett allt viktigare problem att 

angripa framöver.  

Kollektivavtal och skyddsombud är positivt för arbetsmiljöarbetet.  På arbetsplatser med ombud 

eller kollektivavtal prioriteras arbetsmiljöarbetet högre och det finns oftare ett förebyggande 

arbetsmiljöarbete. Sammantaget pekar resultaten på att arbetsmiljöarbetet är mer systematiskt där det 

finns kollektivavtal och skyddsombud. Mer än hälften av cheferna i de små företagen (5-50 anställda) 

uppger att skyddsombud saknas på det egna företaget.   

Alla har inte tillräckliga arbetsmiljökunskaper för sin roll. Även om majoriteten anser sig ha 

tillräckliga kunskaper så uppger 10 procent av cheferna och 20 procent av skyddsombuden att de 

saknar tillräckliga arbetsmiljökunskaper för sin roll.  
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Resultatredovisning 

 

Majoriteten tycker att arbetsmiljön på arbetsplatsen är bra 

 

På frågan om hur chefer och skyddsombud upplever arbetsmiljön, inräknat den organisatoriska och 

sociala miljön, på arbetsplatsen svarar en klar majoritet ur båda grupperna att de tycker att 

arbetsmiljön är bra eller mycket bra. I stort sett ingen uppger att arbetsmiljön är mycket dålig, och en 

låg andel svarar att arbetsmiljön är dålig.  

 

Cheferna är genomgående mer positiva i sin syn i hela undersökningen. 89 procent av cheferna 

upplever att arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen är mycket bra eller bra, jämfört med 79 procent 

bland skyddsombuden.  

 

Figur 1: Upplevelse av arbetsmiljön totalt sett på arbetsplatsen  

Fråga: Hur upplever du arbetsmiljön, där vi även räknar in den organisatoriska och sociala miljön, 

på er arbetsplats? Bas: Alla intervjuade.  

                         Skyddsombud                                   Chefer 
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Fysisk arbetsmiljö mer i fokus än sociala och organisatoriska frågor  

 

Arbetet med den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatsen får högt betyg av både skyddsombud och 

chefer. Cheferna är mest positiva, 90 procent upplever att arbetet är mycket bra eller bra jämfört med 

83 procent bland skyddsombuden  

När det gäller arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på företaget är siffrorna 

genomgående lägre. Cheferna är mest positiva även här, 85 procent upplever att arbetet är mycket bra 

eller bra jämfört med 68 procent bland skyddsombuden  

 

Figur 2: Upplevelse av arbetet med fysisk arbetsmiljö på arbetsplatsen 

Fråga: Hur upplever du arbetet med den fysiska arbetsmiljön på er arbetsplats? Bas: Alla intervjuade 

 

Skyddsombud Chefer 
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Figur 3: Upplevelse av arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö 

Fråga: Hur upplever du arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, på er arbetsplats? 

Bas: Alla intervjuade. 

 

                   Skyddsombud  Chefer                                 
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Fysisk arbetsmiljö verkar undersökas mer systematiskt och regelbundet 

 

På frågan om de olika formerna av arbetsmiljö undersöks regelbundet på arbetsplatsen så anser 

cheferna att fysisk arbetsmiljö och organisatoriska och sociala miljön undersöks i ungefär lika stor 

omfattning. Skyddsombuden svarar att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inte undersöks i 

samma omfattning som den fysiska. Sammantaget pekar resultaten på att arbetet med den fysiska 

arbetsmiljön är mer systematiskt än arbetet med organisatoriska och sociala frågor. Detta kan ha 

historiska orsaker. Att hantera risker som kan  leda till olycksfall eller arbetssjukdomar är något som 

arbetslivet utvecklat metoder för under många år. Frågor som rör arbetsorganisation och interaktion 

mellan medarbetare har inte varit lika uppmärksammade.  

 

Figur 4: Genomförs undersökningar av den fysiska arbetsmiljön 

Fråga: Undersöker ni regelbundet den fysiska arbetsmiljön på er arbetsplats? Bas: Alla intervjuade. 

 

                        Skyddsombud   Chefer                  
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Figur 5: Genomförs undersökningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

Fråga: Undersöker ni regelbundet den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på er arbetsplats? 

Bas:Alla intervjuade.  

                                  

                    Skyddsombud   Chefer                   
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Stress och arbetsklimat viktiga framtidsfrågor 

 

På den öppna frågan om vilken som är den viktigaste arbetsmiljöfrågan på arbetsplatsen idag nämns 

ofta arbetsutrustning, stress och arbetsklimat hos både chefer och skyddsombud.   

När de därefter anger vilken arbetsmiljöfråga de tror kommer att vara viktigast på den egna 

arbetsplatsen i framtiden återkommer samma faktorer. Dock verkar fler se stress och arbetsklimat som 

de viktigaste framtidsfrågorna.  

 

 

Tabell 1: Viktigaste arbetsmiljöfrågan på arbetsplatsen i dagsläget 

Vilken är i dagsläget den viktigaste arbetsmiljöfrågan på er arbetsplats, tycker du själv? Bas: Alla 

intervjuade. De tre faktorer som flest nämnde.   

 Skyddsombud  Chefer  

1.   Arbetsklimat 14 procent Arbetsklimat 14 procent 

2. Arbetsutrustning 14 procent Arbetsutrustning 13 procent 

3. Stress 13 procent Stress 13 procent 

 

Tabell 2: Viktigaste arbetsmiljöfrågan på arbetsplatsen i framtiden 

Vilken tror du kommer att vara den viktigaste arbetsmiljöfrågan på er arbetsplats i framtiden? Bas: 

Alla intervjuade. De tre faktorer som flest nämnde. 

 Skyddsombud  Chefer  

1. Arbetsklimat 17 procent Arbetsklimat 16 procent 

2. Stress 15 procent Stress 15 procent 

3. Arbetsutrustning 13 procent Arbetsutrustning 13 procent 
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Arbetsmiljöarbetet prioriteras högt på svenska företag 

 

På frågan om vilken prioritet arbetsmiljöarbetet har på det egna företaget anser en majoritet att den är 

ganska hög eller mycket hög. Även här är cheferna mer positiva, över 70 procent anger att 

arbetsmiljöarbetet är mycket högt eller ganska högt prioriterat. Motsvarande siffra bland 

skyddsombuden är drygt 60 procent (fig. 6).  

Resultaten visar också att på företag där det finns kollektivavtal så uppfattas arbetsmiljöarbetet vara 

högre prioriterat av cheferna jämfört med företag där kollektivavtal saknas. På företag med 

kollektivavtal tycker 28 procent att arbetet är mycket högt prioriterat, jämfört med 15 procent där 

kollektivavtal saknas.  

 

Figur 6: Arbetsmiljöarbetets prioritet 

Fråga: Vilken prioritet har arbetsmiljöarbetet på ert företag? Bas: alla intervjuade.  

 

                       Skyddsombud                                  Chefer 
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Figur 7: Arbetsmiljöarbetets prioritet på företag med och utan kollektivavtal 

Fråga: Vilken prioritet har arbetsmiljöarbetet på ert företag? Bas: Alla chefer, 1178 personer.  
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Förebyggande arbetsmiljöarbete på många arbetsplatser 

 

Att förebygga ohälsa och risker i arbetsmiljön är en viktig del i ett välfungerande arbetsmiljöarbete. 

Med ett förebyggande arbetsmiljöarbete kan många risker hanteras. Grundläggande är att arbeta 

systematiskt. En viktig del i det är hantering av avvikelser, tillbud och olyckor. Har företaget ett 

fungerande system för det, för analys av det insamlade materialet och därefter ett system för att 

genomföra åtgärder, kan framtida arbetsrelaterad ohälsa minimeras.  

Resultaten visar att en klar majoritet av både skyddsombud och chefer menar att det bedrivs ett 

förebyggande arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Sammantaget svarar dock chefer som uppger att 

skyddsombud finns i högre utsträckning att ett förebyggande arbetsmiljöarbete bedrivs.  

 

 

Figur 8: Bedrivs förebyggande arbetsmiljöarbete 

Fråga: Bedrivs ett förebyggande arbetsmiljöarbete på din arbetsplats? Bas: Alla intervjuade. 

 

 

                      Skyddsombud            Chefer                       
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Majoritet anser att arbetsmiljöarbetet bidrar till god hälsa och lönsamhet 

 

På frågan om arbetsmiljöarbetet på företaget medverkar till god  hälsa och säkerhet bland de anställda 

svarar över 90 procent ja. Skillnaden mellan chefernas svar och skyddsombudens är relativt liten, det 

skiljer fem procentenheter. Skillnaden är dock signifikant, det vill säga statistiskt säkerställd. Det finns 

inte några nämnvärda skillnader mellan olika branscher, eller mellan storlekar på företag. Resultatet är 

att betrakta som ett gott betyg för de insatser som görs på svenska företag 

 

Figur 9: Arbetsmiljöarbetets påverkan på hälsa och säkerhet 

Fråga: Anser du att ert arbetsmiljöarbete, där vi även räknar in den organisatoriska och sociala 

miljön, medverkar till god hälsa och säkerhet bland de anställda? Bas: Alla intervjuade. 

 

                      Skyddsombud               Chefer                          
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Arbetsmiljöarbete upplevs ha effekt på det ekonomiska resultatet  

 

På frågan i vilken utsträckning de tillfrågade anser att arbetsmiljöarbetet som helhet har effekt på det 

ekonomiska resultatet så svarar drygt 60 procent att det har en positiv effekt. Även här är cheferna 

något mer positiva i sina bedömningar.  

Det råder samstämmighet mella chefer och skyddsombud om att alla tjänar på att det inte sker olyckor 

eller att människor inte blir sjuka av arbetet. Samhället får mindre sjukvårdkostnader och mer 

skatteinkomster, företagen genom trivsammare och effektivare produktion, och förstås den enskilda 

individen som slipper bli sjuk eller skadad. Resultat från forskning visar att de största effekterna av att 

investera i en god arbetsmiljö är ökad produktivitet och kvalitet. 

 

Figur 10: Arbetsmiljöarbetets effekt på ekonomiska resultat 

Fråga: Vilken effekt anser du att ert arbetsmiljöarbete, där vi även räknar in den organisatoriska och 

sociala miljön, har på ert företags eller organisations ekonomiska resultat? Bas: Alla intervjuad 

 

                    Skyddsombud                   Chefer                 
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Arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas på många företag 

 

Det är ett faktum att om det finns ett skyddsombud så underlättar det arbetsmiljöarbetet på en 

arbetsplats. Undersökningen visar att 41 procent av cheferna uppger att 

skyddsombud/arbetsmiljöombud saknas eller att man inte vet om det finns. På företag med mellan fem 

och femtio anställda är det över hälften som uppger att ombud saknas. På de större företagen saknas 

skyddsombud på var fjärde arbetsplats.  

 

Figur 11: Förekomst av skyddsombud på arbetsplatsen  

Fråga: Finns det något/några skyddsombud/arbetsmiljöombud på din arbetsplats? Bas: Alla chefer, 

1178 personer. 
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Alla har inte tillräckliga arbetsmiljökunskaper för sin roll 

 

Kunskap är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt arbete med arbetsmiljöfrågor. Undersökningen 

visar att 20 procent av skyddsombuden och 10 procent av cheferna upplever att de inte har tillräckliga 

kunskaper om arbetsmiljö i sin roll. 

Även om en majoritet anser sig ha tillräckliga kunskaper, så sänder resultaten en signal om att både 

ombud och chefer bör prioritera utbildningar inom arbetsmiljö, eller andra insatser för att höja 

kunskapsnivån på företagen. Särskilt angeläget tycks det vara att öka kunskapen i frågor som rör den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljö.  

 

Figur 12: Kunskap om arbetsmiljö 

Fråga: Har du tillräckliga arbetsmiljökunskaper för din roll? Bas: Alla intervjuade 

 

 

                      Skyddsombud                                       Chefer  
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Bra samarbete kring arbetsmiljö på arbetsplatserna 

 

När det gäller samarbetet mellan chefer och anställda kring arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen så 

tycker de flesta att det fungerar bra. Cheferna är även här något mer positiva i sin inställning. Bland 

skyddsombuden är det ombud på mindre företag (5-50 anställda) som i störst utsträckning tycker att 

samarbetet fungerar bra. Normalt sett har större företag bättre strukturer för arbetsmiljöarbete och 

samverkan, men resultaten skulle kunna förklaras med den möjlighet till närhet mellan ledning, 

anställda och skyddsombud som finns på mindre företag.  

 

Figur 13: Synen på samarbetet mellan chefer och anställda kring arbetsmiljöfrågor 

Fråga: Hur tycker du att samarbetet mellan chefer och anställda kring arbetsmiljöarbetet fungerar på 

din arbetsplats? Bas: Alla intervjuade. 

 

                        Skyddsombud                                  Chefer 
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Prevents råd för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete  

 

Ge chefer och skyddsombud tillräcklig utbildning i arbetsmiljöfrågor  

Kunskap är en grundbult i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Av resultaten framgår att fler företag kan 

behöva höja arbetsmiljökompetensen hos både chefer och skyddsombud. Mot bakgrund av att arbetet 

med organisatorisk och social arbetsmiljö behöver utvecklas på många håll kan utbildningsinsatser 

särskilt komma att behövas inom de områdena.   

Ge en bra introduktion till alla  anställda 

Kompetens krävs inte bara hos skyddsombud och chefer. Avgörande för framgång är att hela 

personalen har kunskaper som gör att risker kan undvikas och hälsa främjas. Nyanställda behöver en 

introduktion inte bara till arbetsuppgifterna utan också om arbetsmiljöarbetet på företaget.  

Skapa strukturer för ett bra arbetsmiljöarbete 

Undersökningen visar att skyddsombud och kollektivavtal saknas på flera företag. En av 

grundförutsättningarna för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete är att ha strukturer på plats som främjar 

ett systematiskt arbete och ett gott samarbete. Att ha kollektivavtal och utsett skyddsombud är en god 

grund och underlättar  den konstruktiva samverkan mellan arbetsgivare och anställda som den svenska 

modellen vilar på.   

Skapa möjlighet för delaktighet 

Delaktighet är en viktig friskfaktor i arbetslivet, och det är dessutom ett bra sätt att utveckla 

arbetsmiljön. Genom att de anställda regelbundet får information och får möjlighet att diskutera 

viktiga frågor på arbetsplatsen, kan både hälsa främjas och viktiga bidrag till arbetsmiljöarbete uppnås.  

Arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor 

Arbetsmiljön förändras i takt med att arbetsplatser och arbetslivet förändas, och nya utmaningar 

uppstår hela tiden. Med ett systematiskt arbete, där risker identifieras samt åtgärdas och ohälsa 

förebyggs, är mycket vunnet. Fler företag bör prioritera att bygga upp eller utveckla ett strukturerat 

arbete med arbetsmiljö.    

Uppmärksamma organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor 

Idag är den främsta anledningen till sjukskrivning psykisk ohälsa, det vill säga frågor som inte i första 

hand är kopplade till den fysiska arbetsmiljön. Undersökningen pekar på att företagen behöver göra 

mer när det handlar om att förbättra den organisatoriska och social arbetsmiljön 

Avsätt tid för arbetsmiljöarbetet 

Ett systematiskt arbete med arbetsmiljö tar, och måste få ta, tid. Arbetsgivare bör tillsammans med 

skyddsombud säkerställa att tid finns avsatt både för kompetenshöjande insatser och för det konkreta 

arbetet med att utveckla arbetsmiljön. Detta kräver att resurser avsätts, men en god arbetsmiljö är en 

investering som lönar sig.  
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Metod  

 

Rapporten bygger på en undersökning som TNS Sifo genomfört på uppdrag av Prevent. Frågor har 

ställts till 829 skydds-/arbetsmiljöombud och till 1178 chefer med personalansvar i det privata 

näringslivet. Totalt ingår alltså 2007 personer i undersökningen. Totalt tillfrågades drygt 4600 

personer om de ville medverka i undersökningen. Svarsfrekvensen var 43%. 

Undersökningen har genomförts via telefonintervjuer under perioden 20 februari till 14 mars 2014.  Så 

långt det var möjligt genomfördes intervjuerna med skydds-/arbetsmiljöombud och chefer från samma 

företag. På mindre företag (5-50 anställda) har i första hand VD tillfrågats och på större företag har i 

första hand HR-chefer tillfrågats.  

Intervjuerna har i bägge målgrupperna fördelats efter tre undergrupper baserade på företagsstorlek (i 

antal anställda): 

 Antal anställda Intervjuer med 

skyddsombud 

Intervjuer med chefer 

Små företag 5-50 343 (41%) 614 (52%) 

Medelstora företag 51-100 238 (29%) 276 (23%) 

Stora företag Fler än 100 248 (30%) 288 (24%) 

 

 

Om Prevent 

Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa 

framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra.  

Prevent vill inspirera och stödja arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete. Det gör vi genom att:  

• informera om arbetsmiljöfrågor 

• utbilda och genomföra seminarier runt om i landet 

• ta fram enkla och användbara produkter och metoder. 

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, det vill säga fack och 

arbetsgivare tillsammans. 

Besök www.prevent.se – kunskaper för en bättre arbetsdag! 


