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Förord
Arbetsmiljöarbete lönar sig. Det handlar helt enkelt om att skapa
arbetsplatser där människor mår bra och trivs. Och i miljöer där
människor mår bra kommer energin, kreativiteten och arbetsglädjen.
Det är inspirerande att resultatet från Arbetsmiljöindikatorn visar
att så många förstår det sambandet.
Årets undersökning visar att arbetsmiljöarbetet har utvecklats
positivt i många avseenden. Frågorna ligger högt upp på agendan
och samarbetet mellan chefer och skyddsombud fungerar bra på
de allra flesta arbetsplatser. Men, trots att arbetsmiljöarbetet
prioriteras allt högre och att fler arbetar aktivt, finns det fortfarande
betydande behov av att gå vidare och stärka det proaktiva
arbetsmiljöarbetet.
Bland annat saknar många arbetsplatser metoder för att arbeta med
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det har förvisso skett
förbättringar jämfört med för två år sedan, då varannan chef upplevde
sig sakna den typen av stöd, men det finns ett omfattande behov av
mer kunskap och stöd inom området. Det lovar gott för framtiden att
majoriteten av cheferna och skyddsombuden söker kunskap och vill
lära sig mer om frågorna. Det ger en bra grund för att ännu fler
kommer att vara engagerade och jobba målmedvetet för att skapa
attraktiva arbetsplatser framöver.
Undersökningen Arbetsmiljöindikatorn, som genomförs tillsammans
med Kantar Sifo vartannat år, är en av källorna som hjälper oss att
bättre förstå hur chefer och skyddsombud ser på arbetsmiljön.
Undersökningen bygger på 1 000 intervjuer av chefer och
skyddsombud inom privat sektor.
Vi hoppas den här rapporten kan inspirera fler att komma igång med
det lönsamma, proaktiva arbetsmiljöarbetet och bygga fler attraktiva
arbetsplatser.
I slutet av rapporten bjuder vi på några av våra bästa råd om hur
arbetsmiljöarbetet kan bidra till en attraktiv och hälsofrämjande
arbetsplats.
Maria Schönefeld
Verkställande direktör, Prevent
Stockholm i maj 2018
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Sammanfattande kommentarer
Denna rapport bygger på en undersökning
som Kantar Sifo genomförde under
perioden 29 januari – 19 februari 2018,
samt på jämförelser med motsvarande
undersökning från 2016. Undersökningen
bygger på telefonintervjuer med skyddsombud/arbetsmiljöombud samt chefer med
personalansvar. Totalt intervjuades 1000
personer, varav 442 skyddsombud och 558
chefer.
ALLT FLER JOBBAR AKTIVT
MED ARBETSMILJÖN

Mycket går åt rätt håll när det handlar om
arbetsmiljöarbetet. Undersökningen visar att
allt fler chefer och skyddsombud jobbar aktivt
med både den fysiska samt organisatoriska och
sociala arbetsmiljön. Särskilt positiv är
utvecklingen för det organisatoriska och sociala
arbetsmiljöarbetet där nu nästan ett av tre
företag har ett aktivt arbete. Undersökningen
visar också att allt fler upplever att de har bra
metoder och verktyg för att riskbedöma både
den fysiska och organisatoriska och sociala
arbetsmiljön på arbetsplatserna.
ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ ÄR ALLT HÖGRE UPP PÅ AGENDAN

Arbetsmiljöarbetet får också en allt högre
prioritet ute hos företagen. Undersökningen
visar en positiv utveckling både bland chefer
och skyddsombud när det handlar om
prioriteten av arbetsmiljöfrågorna. Men trots
att företagen i en högre utsträckning arbetar
aktivt med den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön är det allt fler chefer och
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skyddsombud som uppmärksammar brister
i arbetsklimatet. En möjlig förklaring är att,
i takt med att de organisatoriska och sociala
arbetsmiljöutmaningarna hamnat högre upp
på chefernas och skyddsombudens agenda,
har de blivit mer medvetna om bristerna.
FORTSATT STORT BEHOV AV KUNSKAP – OCH
FRÄMST AVSEENDE ORGANISATORISKA OCH
SOCIALA ARBETSMILJÖARBETET

Klart är att det ökade arbetsmiljöarbetet och
synliggörandet av brister i arbetsmiljön inte har
lett till att behovet av kunskap avtagit sedan 2016.
Tvärtom ser vi en fortsatt stor efterfrågan för att
bredda sin kunskap om arbetsmiljöfrågorna, det
är fortsatt sju av tio chefer och skyddsombud som
är i behov av mer kunskap kring organisatoriska
och sociala frågor. Vanligt förekommande svar på
frågan vad man behöver mer kunskap om handlar
om stress och stresshantering.

Generella frågor
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Väl fungerande systematiskt
arbetsmiljöarbete
Andelen chefer och skyddsombud som upplever att man har ett väl
fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete har ökat med 4 procentenheter sedan 2016. Det är primärt de största företagen med 251
eller fler anställda (+8 procentenheter) samt cheferna (+6 procentenheter) som driver den positiva utvecklingen.
Fråga: Hur väl stämmer följande påståenden in generellt på
arbetsmiljöarbetet på er arbetsplats?
”Vi har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete”

Väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete
Totalt
2018
2016

32

43

30

19

41

5 1

23

5 1

Funktion
VD, personalchef, personalansvarig

33

Skyddsombud / Arbetsmiljöombud

34

45

16

4 1

39

20

5 2

18

6

Företagsstorlek
5-20 anställda

32

42

21-50 anställda

31

43

51-100 anställda

31

101-250 anställda
251 eller fler anställda

18

40
46
40

5 Stämmer fullständigt

6 1

26

34

3 2
17

44
4

3

2

2

11
1 Instämmer inte alls

31
4 1
Vet ej

Svar redovisade i procent
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Bättre samverkan
om arbetsmiljö
Samverkan mellan chefer och anställda är i de allra flesta fall gott.
88 % instämmer i påståendet, vilket är en ökning med 4 procentenheter sedan 2016. Ökningen kommer av att skyddsombuden i
högre grad instämmer i påståendet än tidigare (+7 procentenheter),
medan cheferna har svarat enligt samma mönster 2018 som 2016.
Fråga: Hur väl stämmer följande påståenden in generellt på
arbetsmiljöarbetet på er arbetsplats?
”Vi har en väl fungerande samverkan mellan chefer och anställda”

Bättre samarbete om arbetsmiljö
Totalt
2018

45

2016

44

43

9

41

21

12

21

Funktion
VD, personalchef, personalansvarig
Skyddsombud / Arbetsmiljöombud

53

41

36

6 1

45

12

5 2

Företagsstorlek
5-20 anställda

63

21-50 anställda
51-100 anställda

101-250 anställda
251 eller fler anställda

32

45

44

34
35

7
12

3 2

48

11

5 1

43
4

3

11

51

42
5 Stämmer fullständigt

31

2

12

1 Instämmer inte alls

21
Vet ej

Svar redovisade i procent
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Goda kunskaper om
arbetsmiljöriskerna
Likt för två år sedan är det en tydlig majoritet (84 %) som
upplever att man har goda kunskaper om arbetsmiljöriskerna på
arbetsplatsen, och andelen som instämmer fullständigt i att man
har goda kunskaper ökar både bland chefer (+6 procentenheter)
och bland skyddsombud
(+3 procentenheter).
Fråga: Hur väl stämmer följande påståenden in generellt på
arbetsmiljöarbetet på er arbetsplats?
”Vi har god kunskap om arbetsmiljöriskerna på vår arbetsplats”

Goda kunskaper om arbetsmiljöriskerna
Totalt
2018

41

2016

43

36

14

49

21

12

2

Funktion
VD, personalchef, personalansvarig
Skyddsombud / Arbetsmiljöombud

43

45

38

40

10
18

2
31

Företagsstorlek
5-20 anställda

41

21-50 anställda
51-100 anställda

44
42
43

18

3

2

14
1 Instämmer inte alls

2
211

16

45
4

3

9

39

37
5 Stämmer fullständigt

12

44

38

101-250 anställda
251 eller fler anställda

43

1
31
Vet ej

Svar redovisade i procent
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Arbetsmiljöarbetet
prioriteras allt högre
Arbetsmiljöarbetet får en allt högre prioritet på arbetsplatsen.
76% instämmer i påståendet medan andelen som instämmer
fullständigt har ökat med 4 procentenheter sedan 2016.
Ökningen är lika stor bland både chefer och skyddsombud
(+4 procentenheter), men är som allra störst bland företagen
med 21-50 anställda (+12 procentenheter).
Fråga: Hur väl stämmer följande påståenden in generellt på
arbetsmiljöarbetet på er arbetsplats?
”Arbetsmiljöarbetet har hög prioritet hos oss”

Arbetsmiljöarbetet prioriteras allt högre
Totalt
2018
2016

36

40

31

17

41

5 2

20

6 1

Funktion
VD, personalchef, personalansvarig
Skyddsombud / Arbetsmiljöombud

40

39

31

42

15

4 1

19

5

3

Företagsstorlek
5-20 anställda

37

21-50 anställda
51-100 anställda

101-250 anställda
251 eller fler anställda

38

18

37

44

32

41

36

39
4

3

15
19

41

39
5 Stämmer fullständigt

6 1

2

3
5

17
16
1 Instämmer inte alls

4 1
4 2
4 1

Vet ej

Svar redovisade i procent

9

Fortsatt behov av arbetsmiljökunskap ett till två år framåt
Behovet av mer arbetsmiljökunskap kring organisatoriska och sociala
frågor är lika stort som för två år sedan. Det är endast i sektorerna
industri och byggverksamhet som vi ser ett ökande behov av kunskap
kring organisatoriska och sociala frågor.
Behovet av mer arbetsmiljökunskap ökar med företagsstorleken upp till
51-100 anställda, för att sedan avta bland de största företagen. När det
gäller behovet av kunskap kring fysiska frågor så ser vi en tendens till ett
ökat behov sedan 2016.
Fråga: Kommer du behöva mer arbetsmiljökunskap om vi blickar framåt
ett till två år? Flera svar möjligt.

Totalt
2018

70

52

2016

69

50

Funktion
VD, personalchef, personalansvarig

67

49

Skyddsombud / Arbetsmiljöombud

73

56

Företagsstorlek
5-20 anställda

58

46

21-50 anställda

73

54

51-100 anställda

79

59

101-250 anställda

53

251 eller fler anställda

50

72
71

Ja, om organisation/sociala frågor (stress, konflikter,
arbetsbelastning)
Ja, om fysiska frågor (olyckor/skador, sjukdomar)
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Svar redovisade i procent

Öppna svar om behov
av arbetsmiljökunskap
Här följer exempel på några vanliga svar från intervjuerna:

”Företag överlag behöver lära sig hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet fungerar. Sätta mig in i lagar.”

”Konkreta saker för att kunna minska stress, kan lätt bli
en belastning som kan leda till att man går in i väggen”

”Behöver kunskap om organisatoriskt och socialt.
Behöver belastningsergonomi.”
”Kunna följa lagstiftningen, ganska mycket nya lagar och regler.
Inte helt uppdaterad på hur man ska göra eller tolka det.
Framförallt den psykiska sidan.”
”Hur man kan hantera olika situationer. Hur man kan hjälpa
till och läsa av en person som kan må dåligt.”

”Lite inom varje område. Jag känner att tiden inte räcker till
för att utföra skyddsarbetet.”
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Kunskaper och verktyg för
att motverka kränkande
särbehandling
Totalt sett upplever fler än 7 av 10 att det finns tillräckliga kunskaper,
metoder och verktyg på arbetsplatsen för att förebygga och motverka
kränkande särbehandling. Samtidigt upplever 8% av skyddsombuden
att verktygen och metoderna idag är otillräckliga.
Fråga: I vilken grad instämmer du i följande påstående?
”På min arbetsplats finns det tillräckliga kunskaper, metoder
och verktyg för att förebygga och motverka kränkande
särbehandling”

Kunskaper och verktyg för att motverka kränkande särbehandling
Totalt
2018

34

2016

Ny fråga 2018

40

18

5 12

Funktion
VD, personalchef, personalansvarig
Skyddsombud / Arbetsmiljöombud

38

42

29

38

15
22

3 11
7

12

Företagsstorlek
5-20 anställda

41

21-50 anställda

35

51-100 anställda

29

101-250 anställda

27

251 eller fler anställda

36

39

17

42

24

35

39
4

3

3 2 3

19

47

5 Stämmer fullständigt

16

19
2

1 Instämmer inte alls

5 1
6

21
6 1

4 3
Vet ej

Svar redovisade i procent
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Arbetet med den
organisatoriska och
sociala arbetsmiljön
Med organisatorisk och social arbetsmiljö
menar vi frågor om t.ex. stress, konflikter
och arbetsbelastning.
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Påtagligt mer aktivt arbete med
den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön
De senaste två åren har andelen chefer och skyddsombud som arbetar
aktivt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ökat med 8
procentenheter. Ökningen syns i samtliga sektorer och storleksklasser,
men är särskilt stor bland transportföretag (+18 procentenheter) samt
bland större företag med fler än 250 anställda (+14 procentenheter).
Trots den positiva utvecklingen från 2016 så är det fortfarande 3 av
10 svarande som inte kan instämma i att man arbetar aktivt med den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Fråga: I vilken grad instämmer du i följande påstående?
”Vi arbetar aktivt med den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön för att förebygga arbetsrelaterad sjukdom
och ohälsa på arbetsplatsen”

Påtagligt mer aktivt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
Totalt
2018
2016

29
21

40

23

40

5 21

28

9

11

Funktion
VD, personalchef, personalansvarig
Skyddsombud / Arbetsmiljöombud

32
24

41

20

39

27

5 1
6

22

Företagsstorlek
5-20 anställda

30

21-50 anställda

29

51-100 anställda

24

42

22

40

24

40

101-250 anställda

30

251 eller fler anställda

30
5 Stämmer fullständigt

24
42

25
3

2

4 11
9

20

37
4

3 11

1 Instämmer inte alls

31
6

2

5 11
Vet ej

Svar redovisade i procent
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Öppna svar om drivkrafter till att
arbeta aktivt med organisatorisk
och social arbetsmiljö
Här följer exempel på några vanliga svar från intervjuerna:

”Att personalen ska må bra för då presterar de bättre och
alla vinner på det i slutändan.”

”Den nya arbetsmiljöförordningen.”

”En nöjd arbetare är en bra arbetare. Att bry sig om dem
gör att de mår bra och vi får ett gott samarbete.”

” Det handlar om att personalen ska komma till jobbet och
trivas och må bra. Att personalen ska slippa sjukfrånvaro,
konflikter och stress. De ska känna sig delaktiga...”

”För att se till att behålla bra arbetskraft”

”Det är ju att minska stressen och skapa en bra psykosocial
arbetsmiljö. Vi följer till exempel aktivt upp när personal har
mycket kortvarig sjukfrånvaro etc...”
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Öppna svar om anledningar till att
inte arbeta aktivt med organisatorisk
och social arbetsmiljö
Här följer exempel på några vanliga svar från intervjuerna:

” En ovilja från ledningen att ta tag i det samt dålig press på
dem från arbetsmiljöombudet, det vill säga från mig...”
”Organisationen har vuxit ganska mycket, historiskt sett
har den varit mindre. De här frågorna blir mer aktuella när
organisationen växer..”

” Det är svåra frågor, det är kunskaper som brister.”

”Nu har vi haft rätt mycket att göra,
så det är mycket därför.”

”Vi jobbar inte förebyggande men vi har en nära dialog med
alla medarbetare. Vi tar det från fall till fall.”

”Okunskap och oförståelse. Eftersom man inte har
kunskap så förstår man inte vikten och värdet av det.”

16

Betydligt vanligare med bra
metoder för riskbedömning
Att ha bra metoder för att undersöka och riskbedöma den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön är betydligt vanligare
nu än för två år sedan. Andelen som instämmer i påståendet har
ökat med 9 procentenheter och den positiva utvecklingen syns
både hos chefer och skyddsombud (+9 procentenheter).
Trots detta kan 43 % av de svarande inte instämma i att man
har bra arbetsmetoder kopplat till den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön.
Fråga: I vilken grad instämmer du i följande påstående? ”Vi har bra
metoder för att undersöka och riskbedöma den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen”

Betydligt vanligare med bra metoder för riskbedömning
Totalt
2018

15

2016

14

41

30

33

10

38

31

14

31

Funktion
VD, personalchef, personalansvarig
Skyddsombud / Arbetsmiljöombud

17

42

13

30

38

29

7
14

21
4 2

Företagsstorlek
5-20 anställda
21-50 anställda

18

16

51-100 anställda

12

101-250 anställda

11

251 eller fler anställda

41

29

39

32

39

35

45
19

8

40
5 Stämmer fullständigt

4

3

2

9
9

22

21
4 2

30

10

31

24

13

21

1 Instämmer inte alls

Vet ej

Svar redovisade i procent
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Sämre upplevelse av
arbetsklimatet på
arbetsplatsen
Påtagligt fler chefer och skyddsombud uppmärksammar brister i
arbetsklimatet på arbetsplatsen. Andelen som fullt ut instämmer i
att arbetsklimatet är bra har minskat från 38 % till 27 % på två år,
samtidigt som mer än var fjärde svarande (26 %) inte kan instämma
i att arbetsklimatet är bra. Det är endast hos de största företagen
med fler än 250 anställda som nöjdheten med arbetsklimatet är i
nivå med 2016.
Fråga: I vilken grad instämmer du i följande påstående?
”Vi har ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen idag”

Sämre upplevelse av arbetsklimatet på arbetsplatsen
Totalt
2018

27

2016

47

22

38

45

31
14

3 11

Funktion
VD, personalchef, personalansvarig
Skyddsombud / Arbetsmiljöombud

30

52

24

17

40

28

1
6 11

Företagsstorlek
5-20 anställda

39

21-50 anställda

28

51-100 anställda

20

101-250 anställda

21

251 eller fler anställda

45

44

23

49
48

24

48
5 Stämmer fullständigt

4

14

2

5

29

31

25

3 21

22
3

2

1 Instämmer inte alls

4 1
Vet ej

Svar redovisade i procent
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Öppna svar om arbetet med
organisatorisk och social
arbetsmiljö
Här följer exempel på några vanliga svar från intervjuerna

”Vi arbetar med riskbedömning. Vi är mycket i trafiken och
jobbar med de riskbedömningar vi har där, arbetsplatsernas
utformning, företagshälsan och kontinuerliga samtal med
personalen”
”Vi har en levande dialog kring hur arbetsbelastningen är
och hur vi kan hjälpa och stötta varandra. Vi har ingen
modell utan ett ständigt närvarande fokus. Vi har ingen
vinstoptimeringskultur.”
”Alla får säga till om det är något som är för mycket så
avlastar vi i den mån det går”

”Det är mycket som kommer fram i våra riskanalyser, sedan
pratar vi mycket kring policys och liknande. De anställa är
ganska uppdaterade.”

”Vi har ju hjälp från företagshälsovården bland annat.”

”Det allra viktigaste är medarbetarsamtal. Vi mäter även
medarbetarengagemang där vi kollar upp hur engagerande
våra anställda är.”

19

Regelbunden dialog mellan
chef och arbetstagare
8 av 10 upplever att det finns en regelbunden dialog kring
arbetsbelastningen på arbetsplatsen. Uppfattningen mellan
chef och skyddsombud går här isär, men majoriteten av
skyddsombuden upplever ändå att det finns en regelbunden
dialog mellan chef och arbetstagare.
Fråga: I vilken grad instämmer du i följande påstående?
”På min arbetsplats har vi en regelbunden dialog mellan
chefer och anställda för att fånga upp tecken och signaler
på ohälsosam arbetsbelastning”

Regelbunden dialog mellan chef och arbetstagare
Totalt
2018
2016

45

35

14

4 21

Ny fråga 2018

Funktion
VD, personalchef, personalansvarig
Skyddsombud / Arbetsmiljöombud

52

34

36

11

37

17

6

21
31

Företagsstorlek
5-20 anställda

59

21-50 anställda
51-100 anställda

101-250 anställda
251 eller fler anställda

27

47

35

36

39

34

39

3

2

31

22
5 22

19
39

4

13
17

42
5 Stämmer fullständigt

10

6 11
14

1 Instämmer inte alls

3 2
Vet ej

Svar redovisade i procent
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Arbetet med den
fysiska arbetsmiljön
Med fysisk arbetsmiljö menar vi till exempel
buller, kyla, maskiner, redskap, lyft- och
arbetsställningar.

21

Fortsatt aktivt arbete med
den fysiska arbetsmiljön
I linje med 2016 så är det en tydlig majoritet av cheferna och
skyddsombuden som upplever att man arbetar aktivt med den
fysiska arbetsmiljön. Det är endast en marginell skillnad mellan
chefernas och skyddsombudens uppfattning av hur pass aktivt
man arbetar med den fysiska arbetsmiljön.
Fråga: I vilken grad instämmer du i följande påstående?
”Vi arbetar aktivt med den fysiska arbetsmiljön för att
förebygga att det sker skador/olyckor på arbetsplatsen”

Fortsatt aktivt arbete med den fysiska arbetsmiljön
Totalt
2018

43

2016

42

42

12

42

21

13

31

Funktion
VD, personalchef, personalansvarig

45

Skyddsombud / Arbetsmiljöombud

39

41

43

12

21

13

3

Företagsstorlek
5-20 anställda
21-50 anställda
51-100 anställda

34

44

17

46

43

44

101-250 anställda

47

251 eller fler anställda

48
5 Stämmer fullständigt

3 11

8

41

12

39

10

35
4

3

2

13

1 Instämmer inte alls

11
22
31
4

Vet ej

Svar redovisade i procent
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Öppna svar om drivkrafter
till att arbeta aktivt med
fysisk arbetsmiljö
Här följer exempel på några vanliga svar från intervjuerna:

”Minska skaderisken i arbetet, värna om vår personal.”

”Det är att alla ska komma hem hela eftersom arbetsmiljön
är farlig..”
” För att man inte ska sjukskriva sig och ej få förslitningsskador och att man inte gör samma arbetsmoment och att
man roterar i jobbet.”
”Vi vill inte ha folk sjukskrivna, det är det mest olönsamma
man kan ha. Det är viktigt att ha folk som trivs med att gå till
jobbet.”
”För att förebygga skador och fysisk ohälsa. Det handlar
framför allt om att förebygga skador i arbetet med truckar
och tunga pallar.”
”Jag vill inte att jag eller mina kollegor skall få några skador,
jag anser att det är nolltolerans för arbetsskador.”
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Öppna svar om anledningar
till att inte arbeta aktivt med
fysisk arbetsmiljö
Här följer exempel på några vanliga svar från intervjuerna:

”Det handlar om företagsstrukturen. Alla saker vi gör måste
ha en ekonomisk vinning.”

”Lokalerna är små och svåra att förändra. Finns inte dom
ekonomiska förutsättningarna.”

”Vi får inget stöd uppifrån. Vi gör allt vi kan här på vår lilla
arbetsplats men vi får inga pengar och inget stöd uppifrån i
företaget.”
”Vi löser ofta problem när vi drabbas av det. Vi jobbar inte
förebyggande med det.”

”Det beror på att företagsledningen inte är intresserad.”

”För att vi inte har haft några problem med sådant.”
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Vanligare med bra metoder
för riskbedömning
Allt fler chefer och skyddsombud anser sig har bra metoder
för att riskbedöma den fysiska arbetsmiljön. Det är primärt i
sektorn industri som ökningen är som störst (+8 procentenheter).
Trots förbättringen är det mer än var fjärde företag som saknar bra
metoder idag.
Fråga: I vilken grad instämmer du i följande påstående?
”Vi har bra metoder för att undersöka och riskbedöma den fysiska
arbetsmiljön på arbetsplatsen”

Vanligare med bra metoder för riskbedömning
Totalt
2018
2016

28
26

44

20

43

5 12

24

5 11

Funktion
VD, personalchef, personalansvarig
Skyddsombud / Arbetsmiljöombud

30

43

26

19

46

4 12

20

5 12

Företagsstorlek
5-20 anställda
21-50 anställda

27

42

30

51-100 anställda

29

101-250 anställda

28

251 eller fler anställda

29
5 Stämmer fullständigt

23

40

24

41

2 21

20
50

3

6
13

50
4

6 11

6 12
15

2

3 3

1 Instämmer inte alls

4 1
Vet ej

Svar redovisade i procent
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Något sämre upplevelse av
den fysiska arbetsmiljön
Något fler chefer och skyddsombud uppmärksammar brister i
den fysiska arbetsmiljön. Andelen som fullt ut instämmer i att
den fysiska arbetsmiljön är bra har minskat från 30 % till 27 %
på två år. På nästan var fjärde företag kan man inte instämma i
att den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatsen är bra. Cheferna
och skyddsombuden tycks ha samma uppfattning om den fysiska
arbetsmiljön.
Fråga: I vilken grad instämmer du i följande påstående?
”Vi har en bra fysisk arbetsmiljö på arbetsplatsen idag”

Något sämre fysisk arbetsmiljö
Totalt
2018

27

2016

49

30

20

48

31

19

3

20

21

Funktion
VD, personalchef, personalansvarig
Skyddsombud / Arbetsmiljöombud

29

47

24

51

21

4 1

Företagsstorlek
5-20 anställda

28

21-50 anställda
51-100 anställda

101-250 anställda
251 eller fler anställda

49

34

18

42

23

20

53

27
22

21
50

19

50
5 Stämmer fullständigt

4

23
3

2

1 Instämmer inte alls

4

2
2 21
31
4
Vet ej

Svar redovisade i procent
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Öppna svar om arbetet
med fysisk arbetsmiljö
Här följer exempel på några vanliga svar från intervjuerna:

”Vi informerar, har ergonomibesök, gör
arbetsplatskontroller.”
”Alla har ståbord. Vi uppmanar alla att ha friskvårdskort
och träna. Vi förlägger en del möten där vi är rörliga och
har optimerat ljuskällor.”
”Vi upprättar arbetsmiljöplaner, riskbedömningar, nyttjar
skydd som är tillgängliga med de momenten som vi jobbar
med.”
”Viktigt att vi inte lyfter för mycket för att spara tid.
Vi försöker ta allt i småstötar och inte göra stora ryck.
Vi jobbar mot att folk ska bära för mycket.”
”Vi använder checklistor baserade på regelverk på hur
arbetsmiljön ska se ut och talar ständigt med de anställda.”

”Vi gör riskanalyser på de flesta jobb och då går vi igenom
riskerna från projekt till projekt och ser till att vi har rätt
redskap.”
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Metod

28

Metod
Denna rapport bygger på en undersökning
som Kantar Sifo genomfört under perioden 29
januari – 19 februari 2018. Genomgående görs
det i rapporten jämförelser med motsvarande
undersökning 2016.

Undersökningen bestod av telefonintervjuer
med skyddsombud/arbetsmiljöombud samt
chefer med personalansvar. Totalt intervjuades
1000 personer, varav 442 skyddsombud och
558 chefer.

För att jämförelser över tid ska vara relevant
har undersökningarna genomförts under
samma tidsperioder, med samma målgrupper,
samma sektorer samt samma fördelning av
chefer och skyddsombud bland de svarande.
För att motverka snedvridna resultat så har
resultatet 2018 viktats med hänsyn till 2016 års
fördelning av storleksklass och sektor.

Svarsfrekvensen var 40%, vilket betraktas som
godtagbart givet att målgruppen generellt sett
är svår att nå. Den vanligaste anledningen till
att man inte valde att delta var att man inte
upplevde sig ha tid. Samtidigt så är svarskvaliteten hos de deltagande cheferna och
skyddsombuden god. I regel så svarade man
utförligt och engagerat på de öppna frågorna
om arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Metod

Företagsstorlek

5-10

11-20

21-50

51-100

101-250

>250

Ej svar

Totalt

Skyddsombud / arbetsmiljöombud

37

34

106

102

71

88

4

442

VD, personalchef, personalansvarig

99

78

95

95

73

112

6

558

Totalt

136

112

201

197

144

200

10

1000

De företag som inkluderats i studien är verksamma inom följande branscher:
Industri

138

Tjänster

402

Handel, hotell och restaurang

335

Transporter

48

Byggverksamhet

77

34
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Prevents tips och råd för ett
framgångsrikt arbetsmiljöarbete
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Prevents tips och råd för ett
framgångsrikt arbetsmiljöarbete
Här finns goda råd om vad du som vill
förändra och förbättra arbetsmiljön kan
tänka på. Det finns också konkreta tips på
utbildningar, böcker och verktyg som utgör
ett bra stöd i arbetsmiljöarbetet.
GE CHEFER OCH SKYDDSOMBUD
TILLRÄCKLIG UTBILDNING I
ARBETSMILJÖFRÅGOR
Kunskap är en grundbult i arbetsmiljöarbetet.
Av resultaten framgår att fler företag kan behöva
höja arbetsmiljökompetensen hos både chefer
och skyddsombud. Och intresset för att utbilda
sig i arbetsmiljö är starkt.
Grundläggande arbetsmiljöutbildningen BAM:
www.prevent.se/webbshop
UPPMÄRKSAMMA ORGANISATORISKA
OCH SOCIALA ARBETSMILJÖFRÅGOR
Psykisk ohälsa är i dag den främsta anledningen
till sjukskrivning. Våren 2016 kom nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA).
Undersökningen pekar på att företagen behöver
göra mer när det handlar om att förbättra det här
området.

GE EN BRA INTRODUKTION
TILL ALLA ANSTÄLLDA
Inte bara chefer och skyddsombud behöver
kunskap. Avgörande för framgång är att hela
personalen har kunskaper som gör att risker
kan undvikas och hälsa främjas. Nyanställda
behöver introduktion till arbetsmiljö och
säkerhet.
Skapa en introduktionsguide för nyanställda:
www.prevent.se/introduktionsguiden
SKAPA STRUKTURER FÖR ETT
BRA ARBETSMILJÖARBETE
I ett bra arbetsmiljöarbete behövs strukturer
som främjar arbetsmiljöarbetet och samarbetet.
Att ha kollektivavtal och utse skyddsombud är
en god grund som underlättar den samverkan
mellan arbetsgivare och anställda som den
svenska modellen vilar på.
Boken ”Bättre arbetsmiljö chefens och
skyddsombudets roll” tar upp rättigheter,
skyldigheter, uppdrag och samverkan:
www.prevent.se/webbshop

OSA-hjälpen har samlat utbildningar, böcker och
verktyg på ett ställe: www.prevent.se/osa
Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö:
www.prevent.se/osaenkaten
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SKAPA MÖJLIGHET TILL
DELAKTIGHET

AVSÄTT TID FÖR
ARBETSMILJÖARBETET

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 möjlighet att
diskutera viktiga frågor på arbetsplatsen
främjas hälsan samtidigt som organisationen
får viktiga bidrag i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöarbetet tar, och måste få ta, tid.
Arbetsgivare bör tillsammans med skyddsombud se till att det finns tid både för att
inhämta tillräckligt med kunskap och för
att kunna utföra det konkreta arbetet med
att utveckla arbetsmiljön. En god arbetsmiljö
är en investering som lönar sig.

ARBETA SYSTEMATISKT MED
ARBETSMILJÖFRÅGOR
Arbetsmiljön förändras i takt med arbetslivet,
och nya utmaningar uppstår hela tiden. Med ett
systematiskt arbete, där risker identifieras och
åtgärdas och där ohälsa förebyggs, är mycket
vunnet. Fler företag bör prioritera att bygga
upp eller utveckla ett strukturerat arbete med
arbetsmiljön.
Om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) :
www.prevent.se/systematiskt
Checklistor för arbetsmiljön:
www.prevent.se/checklistor
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Inspiration från andra – så gjorde vi:
www.prevent.se/inspiration

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!

