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SAMMANFATTNING 

  

Bakgrund: Det systematiska arbetsmiljöarbetet [SAM] är lagstadgat i Arbetsmiljölagen för 

arbetsgivaren oavsett storlek på företag och viktigt för att skapa en god arbetsmiljö.  

Företagssköterskans roll är bland annat att leda teamet i företagshälsovården [FHV] för att 

stödja företag att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket både 

arbetsgivare och medarbetare blir vinnare på.  

 

Syfte: Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att undersöka och beskriva hur 

företagshälsovården kan stödja chefer i småföretag i sitt arbete med det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.  

 

Metod: En empirisk studie med kvalitativ ansats och undersökande och beskrivande design, 

som genomfördes genom intervjuer med nio chefer/ägare till företaget. Data analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys där två kategorier och sex subkategorier framkom som svarade 

mot studiens syfte.  

 

Resultat: I resultatet framkom att det fanns både ”Förutsättningar för att kunna arbeta med 

SAM ” och ”Hinder för att kunna arbeta med SAM”. Förutsättningarna som cheferna/ägarna 

beskrev, var att de behövde stöd i att tydliggöra regelverket, de önskade arbetsplatsbesök för 

att skapa en nära kontakt mellan företagshälsovården och arbetsgivaren och de ville ha stöd 

att skapa/upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö, vilket visade sig vara en av de 

viktigaste förutsättningarna. Hinder som framkom var begränsade ekonomiska resurser, 

tidsbrist samt kunskaps- och /eller informationsbrist.  

 

Slutsats: Studiens resultat pekar på vikten av ett nära samarbete mellan FHV och 

småföretagare, för att på så vis kunna stödja småföretagare på bästa sätt i sitt SAM-arbete. 

Resultatet kan bli ett viktigt verktyg i företagssköterskans arbete och kan ses som en 

förutsättning för att kunna stödja småföretagare i SAM-arbetet.  

 

Nyckelord: Företagshälsovård, Kvalitativ intervjustudie, Småföretagare, Systematiskt 

arbetsmiljöarbete   
 

  



ABSTRACT 

 

Background: The occupational safety and health [OSH] should be a natural part of the work 

and regardless of the size of company, the collaboration between employees and employers 

within this area is important. The nurse role is to support the team in occupational health 

services to help the company to run a well-functioned work with occupational safety and 

health and to benefit both employers and employees.  

 

Purpose: The purpose of this qualitative interview study was to investigate and describe how 

occupational health services can support managers of small businesses in their work in 

occupational safety and health [OSH].  

 

Method: An empirical study with qualitative and descriptive design, conducted through 

interviews with nine managers / owners of the company. Data was analyzed based on 

qualitative content analysis, and two categories and six subcategories was found to 

correspond to the purpose of the study.  

 

Result: The result showed both "Prerequisites for Working with OSH" and "Obstacles to 

Working with OSH". The managers / owners described they needed support in clarifying the 

rules, they wanted workplace visits for close contact between occupational health and the 

employer, and they wanted support for maintaining a good psychosocial work environment, 

which proved to be the most important conditions. Obstacles that arose were limited financial 

resources, lack of time and knowledge and / or information shortage.  

 

Conclusion: The results showed the importance of close cooperation between occupational 

health and small businesses, in order to best support their OSH-work. The result can be an 

important tool in the business nurse's work and can be seen as a prerequisite for being able to 

support small enterprisers in the work with OSH.  

 

Keywords: Occupational health, Occupational safety and health [OSH], Small Business, 

Qualitative InterviewWork   
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Inledning 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet [SAM] är lagstadgat för arbetsgivaren och behövs för att 

arbetsmiljöarbetet ska fungera väl. Oavsett storlek på företag är samverkan mellan 

medarbetare och arbetsgivare i dessa frågor angeläget och det bör vara en självklarhet att 

kunna känna sig säker på sitt arbete och ha en trygg arbetsmiljö. Företagssköterskan med 

specialistkompetens inom omvårdnad i arbetslivet, har en viktig roll att leda teamet i 

företagshälsovården för att hjälpa företaget att bedriva ett väl fungerande SAM-arbete. Detta 

gynnar både arbetsgivare och medarbetare och främjar en hälsosam arbetsmiljö. 

 

1.0 BAKGRUND 

 

1.1 Arbetsmiljökrav  

Arbetsmiljöarbetet regleras av arbetsmiljölagen (Sveriges Riksdag1977:1160) och 

arbetsmiljöverket är den förvaltningsmyndighet som ansvarar för att arbetsmiljölagen följs av 

arbetsgivaren (Regeringskansliet, 2016). För att förtydliga arbetsmiljölagen finns 

arbetsmiljöverkets författningssamling [AFS] som består av ett antal skrifter med regler och 

allmänna råd (Arbetsmiljöverket, 2017). En av föreskrifterna i författningssamlingen handlar 

om det systematiska arbetsmiljöarbetet [SAM], och den beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska 

bedrivas. Föreskriften (AFS 2001:1) definierar SAM: ”… arbetsgivarens arbete med att 

undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 

arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” (s. 3). Oavsett storlek på 

företag, ska det systematiska arbetsmiljöarbetet vara en del i arbetet då SAM är grunden för 

att skapa ett hållbart arbetsliv (AFS 2001:01). Arbetsgivaren ska årligen följa upp sitt SAM 

arbete och vid förändringar i verksamheten 

 

1.2 Företagshälsovårdens arbetsuppgifter  

Företagshälsovårdens [FHV] arbetsuppgifter är att kunna identifiera och beskriva sambanden 

mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa vilket kräver kompetenser gällande 

arbetsorganisation, arbetsmiljöteknik, beteendevetenskap, ergonomi, medicin och 

rehabilitering (Arbetsmiljöverket, 2011). Teamarbete är en del i FHV:s arbete, där 

professioner som företagssjuksköterska, arbetsmiljöingenjör, ergonom, företagsläkare, 

psykolog och beteendevetare samarbetar (Statens offentliga utredningar [SOU] 2011: 63).  

 

Framgångsrikt samarbete mellan företaget och FHV var starkt korrelerat med sex olika 

faktorer visade Schmidt, Sjöström & Antonsson (2015) där den första faktorn var att båda 

parter var lika delaktiga och intresserade av samarbetet. Den andra faktorn var ett gemensamt 

samarbete över tid. Tredje faktorn visade att en frekvent kontakt på olika organisationsnivåer 

var viktigt och den fjärde att företaget hade en välstrukturerad arbetsmiljö och 

säkerhetshantering. Den femte faktorn var att FHV skulle ha ett rådgivande tillvägagångssätt i 

marknadsföringen av sina förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Den sjätte faktorn 

visade vikten av att FHV arbetade med hela företaget och inte bara den enskilde individen.  
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1.3 Definition småföretag 

Enligt den europeiska kommissionen (EUR-Lex 2016) definieras småföretag som företag med 

färre än 50 anställda med en årlig omsättning som inte överskrider tio miljoner euro. Som 

undergrupp förekommer benämningen mikroföretag vilket motsvarar företag med färre än tio 

anställda med en årlig omsättning som inte överstiger två miljoner euro. 2013 fanns det i 

Europeiska Unionen [EU] mer än 21 miljoner små och medelstora företag med nästan 90 

miljoner anställda. Dessa företag främjar konkurrenskraften, sysselsättningen och den 

ekonomiska tillväxten i EU (a.a.). Enligt Statistiska centralbyråns [SCB] (2017) 

företagsdatabas fanns det i november 2017 drygt 1, 2 miljoner svenska företag där 99,4% av 

dem bestod av mindre företag med 0–49 anställda.  

 

I föreliggande studie används benämningen småföretag för företag med 2 till 49 anställda. 

 

1.4 Arbetsmiljöarbete på småföretag 

Vinberg, Hansen, Hedlund & Landstad (2017), visade på vikten att FHV använde 

skräddarsydda modeller och strategier för att stödja småföretagare i sitt arbetsmiljöarbete.  

Små företag hade begränsad tillgång till mänskliga, ekonomiska och tekniska resurser och 

därmed mindre stöd för förebyggande arbetsmiljöinsatser jämfört med större företag (Nelson, 

Allen, McLellan, Pronk & Davis, 2015. Alltför stora lagkrav och brist på tid var de största 

hindren för att arbeta med SAM visade Masi, Cagno & Micheli (2014). Nelson et al. (2015) 

visade vidare att hälsofrämjande arbete värderades högt av chefer. De rapporterade vikten av 

ledarskapsstöd för att förbättra arbetstagarnas hälsa och säkerhet och majoriteten av cheferna 

angav att deras företag var positiva till att göra förändringar i det hälsofrämjande arbetet 

(a.a.). Det fanns skillnader på små och stora företag gällande SAM då stora företag hade 

tydligare rutiner än små företag (Holte & Kjestveit, 2012; Legg, Olsen, Laird & Hasle, 2014).  

Nordlöf, Wijk & Westergren (2015), menade däremot att storleken på företag ej hade 

betydelse för prioriteringen av arbetsmiljöarbetet. Utmaningarna som cheferna i småföretag 

mötte var att arbetstiden skulle räcka till för både ledarskap, ekonomiskt beslutsfattande, 

arbetsmiljölagar och personalutveckling (Vinberg et al, 2017).  

 

1.5 Företagssköterskans roll 

Företagssköterskans arbetsuppgifter är bland annat att ansvara för omvårdnad i arbetslivet, 

identifiera hälsorisker inom arbetslivet, vara insatt i regelverket som styr arbetsmiljöområdet 

samt tillämpa och delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Även att arbeta 

tvärprofessionellt och leda teamet är en viktig del av arbetet. En annan viktig roll som 

företagssköterskan har, är att belysa företagshälsovårdens insatser ur ett samhällsperspektiv 

då en god arbetsmiljö ger hälsoekonomiska vinster för både individ, företag och samhället i 

stort. Det är viktigt för alla människors hälsa att ha kunskapen om hur arbetsmiljön påverkar 

hälsan fysiskt och psykiskt (Riksföreningen för företagssköterskor, 2010). Antonovsky (2005) 

betonar vikten av att ha känsla av sammanhang [KASAM] och belyser vikten av att se 

sammanhanget mellan hela människan och dess hälsa och utgår från det salutogena synsättet 

(a. a.). Chefers egen hälsa och arbetssätt påverkar medarbetarnas arbetsvillkor och hälsa (Ng 

& Sorensen, 2008), vilket Toivanen (2007) bekräftar då fysisk, social och organisatorisk 
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arbetsmiljö, medbestämmande och en känsla av sammanhang har bevisad inverkan på 

muskler, leder, hjärta och kärl. 

 

1.6 Problemformulering 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är lagstadgat för arbetsgivaren och behövs för att 

arbetsmiljöarbetet ska fungera väl. Nelson et al. (2015) visade att småföretag hade begränsad 

ekonomi och av den orsaken inte tog hjälp av företagshälsovården i arbetet med SAM, vilket 

kan leda till att företaget inte heller ser de ekonomiska fördelarna med att jobba förebyggande. 

Arbetsmiljölagstiftningen bygger på stora företag och det finns lite forskning om systematiskt 

arbetsmiljöarbete i små och medelstora företag och därför bör lagstiftningen i högre grad ta 

hänsyn till de små och medelstora företagen för att underlätta SAM-arbetet (Legg et al., 

2014).  Små företag har enligt AFS 2001:1, inte heller samma höga krav på sig när det gäller 

skriftlig dokumentation, arbetsmiljöpolicy och SAM som större företag då det inte krävs 

skriftlig dokumentation av SAM om företaget har mindre än tio anställda.  

 

Viss forskning (Vinberg et al., 2017) finns och författarnas erfarenhet från arbete inom 

företagshälsovård har visat att små företag inte prioriterar arbetsmiljön på samma sätt som 

större företag. Det kan bero på personliga kunskaper, intresse inom området och attityder till 

arbetsmiljö och hälsoarbete. Därför känns det angeläget att undersöka och beskriva hur 

företagshälsovården skulle kunna stödja småföretagare i sitt SAM-arbete, för att hitta förslag 

på arbetssätt mot små företag i det praktiska arbetet som företagssjuksköterskor. Ett väl 

fungerande SAM-arbete, är betydelsefullt både ur individ, grupp- och samhällsperspektiv.  

 

1.7 Studiens syfte 

Syftet var att undersöka och beskriva hur företagshälsovården kan stödja chefer i småföretag i 

sitt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

2.0 METOD 

 

2.1 Design 

En explorativ och deskriptiv design med kvalitativ ansats (Polit & Beck, 2017), vilket 

grundade sig på att syftet med studien var att undersöka och beskriva hur företagshälsovården 

kan stödja chefer i småföretag i sitt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

2.2 Förförståelse 

Författarna är båda verksamma som företagssköterskor i sitt arbetsliv. I studien har de försökt 

att hålla sig objektiva i sitt förhållningssätt, vilket innebär att de valt att exkludera företag de 

har ett kundansvar för eller ett samarbete med sedan tidigare.  
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2.3 Urval och undersökningsgrupp 

Inklusionskriterierna för studien var chefer/ägare för samtliga småföretag med 2–49 personer 

som vid urvalsperioden var kunder på en företagshälsovård i Skåne där författarna arbetar. 

Exlusionkriterier var företag med fler än 50 anställda samt företag på de orter där författarna 

hade ett kundansvar och/eller ett samarbete med sedan tidigare. Urvalet var strategiskt (Polit 

& Beck, 2017) då företag som var anslutna på en specifik Företagshälsovård i Skåne 

tillfrågades. I närområdet finns tre Företagshälsor. Då konkurrenssituation finns i 

verksamheten och det ej är tänkbart att ta del av konkurrenternas verksamhet, var enda 

möjligheten att bedriva studien på den företagshälsovård där författarna arbetar. Denna 

företagshälsovård har 500 företag anslutna och bedriver verksamhet på fyra mottagningar i 

fyra kommuner. Författarna är verksamma i tre av dessa kommuner och valde därför att 

genomföra studien i den fjärde kommunen, där författarna ej har någon kontakt sedan 

tidigare. I denna grupp skedde sedan ett randomiserat urval (Polit & Beck, 2017). 

 

Inklusionskriterierna matchades av 31 företag och via ett randomiserat urval lottades tio 

företag ut för deltagande i studien. Ett företag avböjde initialt deltagande i studien. 

Undersökningsgruppen bestod av fem män och fyra kvinnor i åldrarna 34–65 år (medel 51år). 

Åtta av dessa var ägare av företaget och en var platschef. De personer som intervjuades hade i 

genomsnitt arbetat i företaget i 14 år (med en median på 10 år) och var väl insatta i företagets 

verksamhet. Det minsta företaget hade två anställda och det största företaget hade 32 anställda 

med ett genomsnitt på tio anställda.  

 

Företagen kontaktades via mejl där informationsbrev om studien bifogades (se bilaga 1).  

Ett företag tackade direkt ja till deltagande i studien och kontaktades då via telefon för 

bokning av intervju. Övriga nio företag svarade ej på första mejlförfrågan och kontaktades 

därför per telefon efter två veckor. De företag som ej svarade per telefon eller bad oss att 

återkomma, kontaktades per telefon efter ytterligare en vecka. Nio av de tio lottade företagen 

valde att deltaga i studien, det tionde avböjde deltagandet med valet att inte motivera sitt 

ställningstagande. Den person i företaget som intervjuades i studien kommer fortsättningsvis 

att benämnas: Informant 1–9. 

  

2.4 Datainsamling  

En semistrukturerad intervjuguide men inspiration av Kvale & Brinkmann (2014) skapades 

för att svara på syftet med studien. Intervjuer med chefer/ägare gjordes. Intervjuguiden 

började med några frågor om arbetsmiljöarbetet på företaget där informanten fick svara på 

frågorna:  ”Kan du berätta för mig vad du anser är viktigt för att arbetsmiljön ska vara bra? / 

Vad anser du är viktigast att göra på företaget för att arbetsmiljön ska vara bra?” samt ”Hur 

arbetar ni idag på företaget med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)? Kan du beskriva 

lite…?”. Dessa frågor fanns med som ett inledande samtal om ämnet och gjorde att författaren 

och informanten fick en samsyn och en samförståelse för ämnet. Frågeområdena gick därefter 

över till frågor som mer specifikt besvarade studiens syfte som: ”Vad behöver ni för stöd av 

företagshälsovården för att kunna arbeta med SAM?”, ”Vad anser du att vi inom 

företagshälsovården ska förbättra/förändra för att bättre kunna möta ert företags behov när det 

gäller SAM?” samt även en fråga kring ”vilka hinder som eventuellt fanns för att kunna 
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arbeta med SAM”. Under intervjun ställdes följdfrågor och intervjuaren bad informanten att 

berätta mer och utveckla resonemanget genom frågor som ”hur tänker du då” och ”berätta 

mer”. Avslutningsvis fick informanten frågan om det var något mer de tänkte på eller ville 

lägga till innan intervjun avslutades.  

 

Datainsamlingsperioden pågick under mitten av februari till slutet av april månad 2018 och 

startade med en så kallad provintervju (Polit & Beck, 2017), med syftet att pröva 

intervjuguidens innehåll och att den svarade mot studiens syfte. Detta kontrollerar enligt 

Kvale & Brinkmann (2014); Polit & Beck (2017) om forskningsprocessens olika delar 

fungerar och bidrar provintervjun med relevant information till studien kan denna användas 

(a. a.). Provintervjun utvärderades genom att båda författarna lyssnade på den inspelade 

intervjun och fann att den besvarade syftet. Intervjun transkriberades av författarna och 

diskuterades sedan med handledaren för en objektiv bedömning. Guiden upplevdes besvara 

studiens syfte, men en fråga som handlade om ”Vilken kunskap chefen hade om SAM”, 

exkluderades efter provintervjun, då denna ej besvarade syftet och skulle kunna upplevas av 

informanten som svår att svara på. Provintervjun inkluderades i studien. 

 

Samtliga intervjuer pågick sammanlagt mellan 40–75 min (medel: 53 min) och spelades in på 

diktafon. En av författarna utförde fem intervjuer och den andra författaren utförde fyra 

intervjuer. 

 

2.5 Dataanalys 

Det första steget i analysprocessen var att få en förståelse och en helhetsbild av det insamlade 

materialet och därför lyssnades varje intervju igenom direkt efter intervjutillfället och 

transkriberades därefter ordagrant. Den första intervjun lyssnades igenom av båda författarna 

och transkriberades gemensamt för att få en samsyn och en samförståelse för materialet. 

Efterföljande intervjuer transkriberades ordagrant av den författare som utfört intervjun. Den 

transkriberade texten analyserades gemensamt utifrån en kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim & Lundman (2004). Båda författarna lyssnade tillsammans igenom samtliga 

intervjuer och läste den transkriberade texten gemensamt, för att plocka ut meningsbärande 

enheter. Allt material som svarade på syftet i den transkriberade texten togs med som 

meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna kondenserades till kortare meningar 

där kärnan behölls men talspråk ströks. De kondenserade enheterna fick en kod, ”en etikett”, 

eller flera ord som beskrev den kondenserade meningsenhetens innehåll. Koder med liknande 

innehåll sammanfördes till subkategorier och subkategorierna sammanfattades sedan till två 

kategorier. Exempel från analysförfarandet beskrivs nedan i tabell 1. 
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Tabell 2, exempel från analysen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Även om 

man[chefen] 

försöker hålla koll 

på nätet[lagkrav] 

så finns det ändå 

en gräns, då man 

blir matad med hur 

mycket som helst 

[information]  

Försöker hålla 

koll på 

nätet[lagkrav], 

men blir matad 

med hur mycket 

som helst 

[information] 

Att få hjälp att 

tydliggöra 

regelverket 

Stöd i att 

tydliggöra 

regelverket 

Förutsättning 

Egentligen skulle 

det vara ett öga 

utifrån [att få stöd 

av FHV i] för när 

man går i det själv 

så tycker man att 

allting e bra, de 

e… många gånger 

enkla grejer när 

man får det 

utifrån… 

Ett öga utifrån 

[få stöd av FHV] 

för när man går i 

det själv så 

tycker man att 

man har rätt bra 

koll 

Att se på 

arbetsplatsen med 

andra ögon  

 

Att få stöd av 

FHV genom 

arbetsplatsbesök 

 

Förutsättning 

 

Visst man[ägaren] 

har ju alla 

grunderna så det är 

inte så farligt att 

uppdatera[SAM] 

men ska man sitta, 

jag gör inte det 

varje år. Det blir 

många timmar och 

dagar för 

småföretag som 

man förlorar 

Det blir många 

timmar och 

dagar för 

småföretag som 

man förlorar 

Förlorar mycket 

tid 

Tidsbrist Hinder 

 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor krävdes ingen ansökan om 

etisk prövning, då denna studie utfördes inom ramen för högskoleutbildning på avancerad 

nivå (Svensk författningssamling [SFS] 2003:460, 2 §). Författarna till föreliggande studie har 

dock, genom inkluderandet av människor, beaktat och vidtagit forskar- och forskningsetiska 

överväganden. 

 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har beaktats 

för att skydda studiens informanter (Vetenskapsrådet, 2017), vilket beaktades genom att 
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informationen om studien gavs i god tid både skriftligt (se bilaga 1) och muntligen. I 

informationsbrevet fanns utförlig information om studiens syfte och relevans. Det framkom 

tydligt att deltagandet var frivilligt och att allt material skulle behandlas konfidentiellt. 

Nyttjandekravet beaktades genom att det framgick att allt material endast användes till denna 

forsknings ändamål. Genom samtycke gav försökspersonen sitt tillstånd att uppgifterna som 

kom fram under intervjuerna fick användas i studien. Informationen upprepades muntligen 

vid överenskommelse om tidsbokning per telefon med intervjupersonen. Före intervjuns start 

gavs återigen muntlig information enligt ovan och informanten skrev på samtyckesblanketten. 

Författarnas handledare var delaktig i hela studieförloppet från design, informationsbrev, 

intervjufrågor och analysprocess. Studiens resultat presenteras i föreliggande studie 

konfidentiellt där inga data som skulle kunna avslöja informanten/ företaget avslöjas.  

Författarna avsatte gott om tid vid varje intervjutillfälle, för att ge informanterna utrymme att 

uttrycka sina önskemål och ställa frågor. Det var också informanterna som valde tid och plats 

för intervjun. Intervjuerna förvarades på diktafonen i ett låst journalskåp på författarnas 

arbetsplats och transkriberat material förvarades på lösenordskyddade datorer och allt material 

kommer att förstöras efter godkänt arbete 

 

3.0 RESULTAT 

Syftet var att undersöka och beskriva hur företagshälsovården kunde stödja chefer i 

småföretag i sitt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet. I föreliggande studie fann 

författarna två kategorier: ”Förutsättningar för att kunna arbeta med SAM ” och ”Hinder för 

att kunna arbeta med SAM”. Under kategorin: ”Förutsättningar för att kunna arbeta med 

SAM ” hittades tre subkategorier: ”Stöd i att tydliggöra regelverket”, ”Arbetsplatsbesök” 

samt ”En god psykosocial arbetsmiljö”. Under kategorin: ”Hinder för att kunna arbeta med 

SAM” fann författarna subkategorierna: ”Ekonomi”, ”Tidsbrist” samt ”Kunskaps- och/eller 

Informationsbrist”, vilka presenteras som underrubriker i resultatdelen. Resultatet presenteras 

i löpande text utifrån kategorier och subkategorier vilka stöds med ordagranna citat från 

intervjuerna. Kategorier och subkategorier presenteras figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, kategorier och subkategorier från resultatet 

Förutsättningar för att kunna 

arbeta med SAM 

Hinder för att kunna  

arbeta med SAM 

Arbetsplats- 

besök  

 

En god 

psykosocial 

arbetsmiljö 

 

 

Stöd i att 

tydliggöra 

regelverket 

 

 

Tidsbrist 

 

Kunskaps – 

och/eller 

Informations

brist 

 

Ekonomi 
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3.1 Förutsättningar för att kunna arbeta med SAM 

För att skapa förutsättningar för ett väl fungerande SAM-arbete för småföretagare beskrev 

informanterna att FHV behövde ge dem ”stöd i att tydliggöra regelverket”, att ge stöd genom 

”arbetsplatsbesök” samt att hjälpa till i arbetet för att uppnå och bevara ”en god psykosocial 

arbetsmiljö”. 

 

3.1.1 Stöd i att tydliggöra regelverket 

Resultatet visade att informanterna behövde stöd i att tydliggöra regelverket för att underlätta 

SAM-arbetet. Flera informanter upplevde att de behövde stöd i att tolka arbetsmiljöverkets 

föreskrifter och lagkraven gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet för att inte missa 

lagstadgade krav. Ett viktigt stöd från FHV beskrevs vara stöd i att ta fram de lagar och 

författningar som gällde det specifika företaget, samt även att få stöd i vart de kunde hitta 

dessa lagkrav, då informanterna har skyldigheten att hålla reda på dessa.  

”Det är väl just det här… lagstadgar och lagstiftningar [som vi behöver stöd i] 

så att vi vet vad vi ska söka. ” (Informant 6) 

 

Informanterna beskrev att stödet kunde innebära att få information från FHV när ändringar i 

lagkrav kommit samt om en ny lag som berörde företaget tagits fram, då FHV var 

expertresurs gällande lagar som berörde arbetsmiljö. Informanterna beskrev även att det var 

svårt att hålla sig uppdaterad i alla nya lagkrav som kom:  

”Det är det som är det tuffa för ett litet företag att hålla sig ajour, det är därför 

vi tar hjälp av FHV. Det ligger i deras uppgift att förmedla…. Hyllmeter med 

AFS.ar [Arbetsmiljöverkets föreskrifter].” (Informant 9) 

 

Det kom fram önskemål om att FHV skulle vara drivande och kalla till 

arbetsmiljökommittémöten och arbetsmiljöronder. Informanterna berörde även att dilemmat 

som småföretag var att de ibland föll mellan vissa ramar/lagar och att det oftast var tydligare i 

större företag vilka lagkrav som gällde. 

 

3.1.2 Arbetsplatsbesök 

Informanterna upplevde att de behövde stöd i, som informant 2 uttryckte det: ”att se på 

arbetsplatsen med andra ögon” för att få hjälp i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Samtliga 

informanter upplevde att de behövde stöd genom arbetsplatsbesök, så att FHV kände till deras 

arbetsplats och arbetsuppgifter och på så vis fick ett nära samarbete. Småföretagarna beskrev 

att de behövde stödet att FHV kom ut till arbetsplatsen exempelvis genom företagssköterskans 

och/ eller arbetsmiljöingenjörens medverkande i arbetsmiljörond:  

”Ja det vet jag på ett annat företag jag jobbade att det kom in någon annan och 

tittade på saker och pekade och sa ”Varför har ni inte fixat det här hålet i golvet 

istället för att hoppa över det.” (Informant 4). 
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Önskemål fanns från informanterna om att ergonomen, som har som profession att hjälpa 

medarbetarna att anpassa sina rörelser och arbetsutrustning, skulle komma ut för att genom 

sin expertis hjälpa till med delar i SAM-arbetet.  

” De e de med ergonomin, [som vi behöver stöd av FHV med] det där i 

bussen…när vi gör vridningar [och sätter in barnen i bilstolar], det hade varit 

bra att någon tittat på.” (Informant 7) 

 

Den personliga kontakten mellan FHV och småföretagaren sågs som mycket viktig och 

informanterna beskrev att de såg FHV som en del av företaget och ville ha dem med ute i det 

praktiska arbetet i produktionen för att få bättre inblick. På så vis skulle FHV bli ännu mer 

insatt i verksamheten ute på plats, och kunna ge ett bättre stöd. 

” Det är ju jättebra om ni kommer in på arbetsmiljörond med nya ögon, nu går   

jag där själv, ja detta ser ju bra ut, den lampan sitter bra där liksom…” 

(Informant 1) 

 

3.1.3 En god psykosocial arbetsmiljö 

Grunden till en fungerande arbetsmiljö var en god psykosocial arbetsmiljö upplevde samtliga 

informanter. Förutsättningen för att uppnå ett bra arbete med SAM handlade bland annat om 

att ha en öppen dialog mellan chef och medarbetare visade studien, vilket informanterna lyfte: 

”Man[medarbetarna) kommer in och pratar om det är något, dörren är öppen, 

det är ju skillnad på det lilla företaget från det stora företaget.” (informant 8)  

 

”Min filosofi är ger man ingenting får man ingenting, och ha en dialog och 

individuella överenskommelser det har jag gärna.” (informant 9) 

 

De beskrev att den psykosociala arbetsmiljön var den viktigaste delen i SAM-arbetet, särskilt 

för det lilla företaget, där det inte fungerade om några personer ej kom överens. Processen i 

att arbeta tillsammans i personalgruppen för ett ökat SAM-arbete framkom i citatet:  

”De första gångerna vi hade det [personalmöte där SAM ingick] då blev det 

liksom inte så mycket snack. Man satt mest och snackade skit men jag märker 

nu, att även ”de gamle” så att säga börjar ju ta detta till sig. Nu tycker inte de 

att det är löjligt längre.” (Informant 3)  

 

Fördelarna med att involvera medarbetarna och göra dem delaktiga skapade en samhörighet i 

arbetslaget. Informanterna berättade om att de var en del av arbetslaget och att samtlig 

personal var lika viktig för en fungerande verksamhet. 

”Om vi har varit och gjort ett jobb, så får jag berömmet, med då säger jag att 

det är inte jag som är XX [företaget] utan det är vi tillsammans och säger 

de[medarbetarna] upp sig, då kan jag stå där och klappa mig själv på bröstet 
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då har jag inget kvar. Jag tror att det är rätt så viktigt att man som företagare 

tänker så, att man får med den helheten.” (Informant 3) 

 

Det framkom att informanterna var i behov av stödet att ha ett nära samarbete med FHV om 

någon medarbetare mådde dåligt och behövde hjälp av expertresurs. Det fanns informanter 

som beskrev att det stöd som behövdes från FHV, exempelvis vid konflikthantering 

uppfylldes väl, och att det var av stor vikt för att SAM-arbetet skulle fungera.  

 

3.2 Hinder för att kunna arbeta med SAM 

De hinder som informanterna beskrev för att kunna arbeta med SAM var ”Ekonomi”, 

”Tidsbrist” och Kunskaps- och/eller informationsbrist. 

 

3.2.1 Ekonomi 

De begränsade ekonomiska resurserna beskrevs som hinder för att kunna arbeta med SAM-

arbetet. Informanterna beskrev att ett litet företag inte hade samma ekonomiska 

förutsättningar som ett stort företag och att avsätta personalresurser gav produktionsbortfall, 

som småföretaget inte hade råd med. Skillnader som framkom var att någon informant hade 

sett den ekonomiska vinningen av att regelbundet undersöka risker och åtgärda dessa, vilket 

kunde leda till besparing och gynna företaget ekonomiskt. 

 

”Jag vill ju vara seriös och vill ju att allting ska vara rätt, jag är väldigt rädd 

om min personal, för att de ska stanna kvar. Det enda, den enda grejen jag hela 

tiden måste tänka på det är hur mycket jag vågar satsa på det rent ekonomiskt, 

det är egentligen det enda.” (Informant 3)  

 

 ”Det är ju helt resursmässigt i och med att det är mindre verksamhet, där är 

oftast inte det utrymmet. Personal och ekonomi, det hänger ihop.” (Informant 4) 

 

3.2.2 Tidsbrist 

Informanterna upplevde att tidsbristen var ett hinder för att kunna arbeta med SAM. Då det ej 

fanns avsatt tid för att arbeta med SAM-arbetet, fanns oftast andra arbetsuppgifter som 

prioriterades högre, vilket gjorde att SAM-arbetet ej blev gjort.  Informanterna upplevde att 

det kunde vara omständligt att regelbundet undersöka risker, åtgärda och följa upp SAM. Det 

arbetet skulle ta tid från arbetskraften och den tiden fanns inte för småföretagare, uppgav 

informanterna: 

”Men det ska vara tid till det [SAM-arbetet] också, så att säga. Oftast blir det 

lagt till sidan och lagt till sidan…, det tar vi nästa vecka… och nästa vecka 

händer det något annat.” (Informant 4) 
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3.2.3 Kunskaps- och/eller informationsbrist 

Kunskaps och/eller informationsbrist upplevdes som hinder för att kunna arbeta med SAM.  

Informationsbrist kunde handla om att FHV ej varit tillräckligt tydliga att informera om vilka 

tjänster de hade att erbjuda och vilka professioner som ingick i teamet. Informanterna 

upplevde att FHV borde tydliggöra denna information. Kunskapsbrist handlade om att 

kunskapen om SAM, bland annat kring dokumentation och lagkrav hos kund, var bristande i 

vissa fall. Informanterna önskade därför kunskapsstöd från FHV genom olika utbildningar. 

Utbildning i grunderna av SAM för att få en tydligare bild av hur det praktiska arbetet med 

dokumentationen skulle fungera sågs som ett viktigt stöd:  

”Ja det är nog ren information om vad det [SAM] är egentligen [som 

företagaren behöver stöd med].” (Informant 5) 

 

Informanterna beskrev även att de ville ha stöd i att ta reda på vilka utbildningar som krävdes 

av företaget för att uppfylla lagkrav och ha ett väl fungerande SAM-arbete. 

”Såna kurser som behövs för arbetets gång och för tillstånd så att man inte får 

arbetsskydds…på sig om man inte har gjort de eller detta, Det är ju alltid bra 

att få.” (Informant 8) 

  

Informanterna önskade stöd genom andra utbildningar som ingick i SAM såsom ergonomi 

och hjärt- och lungräddning. Information beskrevs också som en viktig del till exempel att 

företagssköterskan kom ut på personalmöten och informerade. Information om vem FHV-

teamet var och vilka tjänster som kunde erbjudas ingick också i denna del:  

 

” Ibland vet man inte vad man ska fråga [FHV] efter riktigt…så att man…  Jag 

säger inte så att man ska ha en meny (skratt) välj de, de och de.” (Informant 6) 

 

Vissa utbildningar i SAM borde ingå i avtalet med FHV, för att på så vis bli ett bättre stöd 

kom fram i intervjuerna. Några ansåg att det största problemet var att medarbetarna ej tog 

SAM på allvar och småföretagaren fick ta konsekvenserna om något tillbud skedde. Därför 

önskades mer information och utbildning till medarbetarna för att de skulle vilja följa 

riktlinjerna i SAM-arbetet. Svårigheter som beskrevs var när medarbetare visade ovilja att gå 

på utbildning och uppdatera sina kunskaper i SAM. Där syntes skillnaden där någon 

informant visade på att det var medarbetarna som tog tag i att arbeta praktiskt med SAM och 

var drivande gällande att vilja uppdatera sina kunskaper. 
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4.0 DISKUSSION 

 

4.1 Metoddiskussion 

Graneheim & Lundman (2004) beskrev, med utgångspunkt från Lincoln och Guba´s ramverk 

olika begrepp för att visa på kvalitén i kvalitativa studier. Dessa är trovärdighet, tillförlitlighet, 

objektivitet och överförbarhet (a. a). Trovärdigheten har beaktats av författarna genom hela 

forskningsprocessen. Vidare har objektiviteten försökt att avspeglas i samtliga steg i 

genomförandet av studien. 

 

Valet av metoden, en kvalitativ ansats med explorativ och deskriptiv design, grundade sig på 

att detta besvarade studiens syfte. Studien inleddes med den explorativa delen som är den 

första nivån och följde naturligt in i den deskriptiva nivån.  

 

Urvalet gjordes strategiskt vilket kan ha varit en styrka för att öka trovärdigheten i studien då 

informanterna kunde ge informationsrika beskrivningar av fenomenet och skapa bra underlag. 

Det kan också ha varit en svaghet då det möjligen ej ledde till tillräckliga variationer 

(Henricson, 2017). Randomiseringen (Polit & Beck, 2017) som därefter följde, stärkte dock 

tillförlitligheten, då det lottades vilka informanter som slutligen skulle deltaga. 

 

Efter dialog mellan författare och handledare bestämdes att tio deltagare skulle inkluderas i 

studien, vilket bedömdes vara ett rimligt antal för att kunna uppnå en trovärdighet i materialet 

men även i förhållande till tidsdispositionen, då insamlingsprocessen pågick i två månader 

och då bearbetningen av intervjuerna var tidskrävande. Då insamlingsprocessen tog tid kunde 

endast ett fåtal personer intervjuas vilket kan ha varit en svaghet som gör att studiens resultat 

endast kan peka åt ett visst håll. Polit och Beck (2017) betonar dock att även ett litet antal 

informanter i en kvalitativ studie kan ge ett stort resultatunderlag (a. a.). Då en informant 

avböjde deltagande blev de slutligen nio deltagare i studien. Vid analysen sågs dock 

återkommande liknande svar, vilket pekade åt att fler informanter troligen ej ändrat resultatet 

då materialet var homogent och ej spretade. Författarna såg en röd tråd genom hela 

analysprocessen vilket kan ses som en styrka. 

 

Datainsamlingen skedde under relativt lång tid vilket kan ses som en svaghet då nya 

funderingar och frågor kan ha väckts hos författarna. Detta beaktades dock genom att varje 

intervju genomfördes med samma intervjuguide.  

 

Något som ökar tillförlitligheten är att frågorna testades i en provintervju för att kontrollera att 

intervjuguiden möjliggjorde att studiens syfte kunde besvaras (Polit & Beck, 2017). Båda 

författarna lyssnade igenom intervjun. Den transkriberade intervjun lästes sedan igenom av 

handledaren och höll så pass god kvalité att den kunde inkluderas i studien. En fråga togs 

dock bort som ej svarade till studiens syfte, vilket redovisas i metodavsnittet. Ena författaren 

utförde fem intervjuer och den andra författaren utförde fyra intervjuer vilket kan ha varit en 

svaghet på grund av att olika personer kan lägga fram frågor och intervjua på olika sätt. 

Inledande frågor fanns med som ett inledande samtal om ämnet. Dessa gjorde att författarna 

fick en samsyn och en samförståelse för ämnet, vilket kan ses som en styrka och följde 

naturligt intervjun vidare in på de frågor som mer direkt besvarade studien syfte. 
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Analysprocessen finns tydligt beskriven i föreliggande studies metodavsnitt vilket stärker 

tillförlitligheten i studien. De transkriberade texterna har behållits i sin helhet under hela 

analysprocessen. Därmed har objektiviteten tagits till vara (Polit & Beck 2017). Då hela 

forskningsprocessen finns dokumenterad och anses logisk har tillförlitligheten till 

föreliggande studie säkrats.  

 

För att öka resultatets trovärdighet och tydliggöra resultatet i analysprocessen (Graneheim & 

Lundman, 2004) har ordagranna citat från samtliga intervjuer publicerats i texten. Något som 

särskilt kan ha påverkat tillförlitlighet och objektivitet i resultatet är att båda författarna 

tillsammans med handledare gått igenom analysen av de transkriberade texterna. Författarna 

har tillsammans både lyssnat på intervjuerna och läst den transkriberade texten ett flertal 

gånger för att inte missa något väsentligt och få en så tillförlitlig och objektiv bild som 

möjligt. Graneheim & Lundman (2004) menar att all tolkning av text påverkas av författarnas 

erfarenheter och uppfattningar vilket är av vikt att beakta i analysprocessen. Objektiviteten 

kunde dock stärkts genom att författarna enskilt var och en för sig, analyserat varje intervju 

och sedan jämfört analyserna. Analysprocessen är tydligt beskriven i metodavsnittet och 

exempel på hur innehållsanalysen sett ut i praktiken visas i tabellform i metodavsnittet, vilket 

ytterligare ökar trovärdigheten. Ingen av författarna hade dock någon erfarenhet av 

innehållsanalys sedan tidigare vilket skulle kunna ha påverkat trovärdigheten negativt. 

 

Förförståelsen gällande författarnas bakgrund och profession kan ha påverkat informantens 

svar, även om de vid studien försökte att hålla sig objektiva i sitt förhållningssätt, vilket 

innebar att de valde att exkludera företag de har ett kundansvar för eller ett samarbete med 

sedan tidigare. Det var även ett aktivt val då det ur etisk aspekt kändes mest naturligt. 

Informanterna fick bestämma var intervjun skulle genomföras. I samtliga fall valdes en lugn 

plats på dennes arbetsplats. Endast en av författarna närvarade vid intervjuerna vilket Kvale & 

Brinkmann (2014) menar kan leda till ett mer trovärdigt resultat, då informanten kan uppleva 

sig mer avslappnad. Författarna avsatte gott om tid vid varje intervjutillfälle, för att ge 

informanterna utrymme att uttrycka sina önskemål och ställa frågor. Intervjun 

sammanfattades av intervjuaren och informanten fick möjligheten att bekräfta, lägga till 

information eller ändra, vilket var en muntlig variant av vad Polit & Beck (2017) kallar 

memberchecking (a.a.).  Detta kan ha ökat trovärdigheten. Trovärdigheten skulle dock 

ytterligare kunna ha stärkts om informanten fått läsa en utskrift av hela intervjun. 

 

Enligt Graneheim & Lundman (2004) handlar begreppet överförbarhet om hur studiens 

resultat kan vara överförbart i andra sammanhang. Läsaren får bedöma graden av 

överförbarhet från resultatet (Polit & Beck, 2017) efter att ha läst igenom metodavsnittet i 

föreliggande studie, där undersökningsgruppen och tillvägagångssättet finns tydligt beskrivet. 

Läsaren får även bedöma om resultatredovisningen är beskriven på ett sätt att den kan vara 

överförbar i annan kontext (Henricsson, 2017). 
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4.2 Resultatdiskussion 

 

4.2.1 Resultatsammanfattning 

De övergripande fynden var att författarna fann ”Förutsättningar för att kunna arbeta med 

SAM ” och ”Hinder för att kunna arbeta med SAM”. För att skapa förutsättningar för 

småföretagare att kunna arbeta med SAM visade det sig i studien att FHV behövde ge stöd i 

att tydliggöra regelverket, ge stöd genom arbetsplatsbesök samt stödja småföretagarna att 

skapa/upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö. Hinder som beskrevs var ekonomi, 

tidsbrist samt kunskaps- och/eller informationsbrist. 

 

4.2.2 Stöd i att tydliggöra regelverket 

I resultatet framkom att informanterna behövde stöd i att tydliggöra regelverken vilket sågs 

som ett viktigt stöd då det upplevdes svårt att säkerställa företagets behov. Informanterna 

upplevde att småföretagen ibland föll mellan olika ramar/lagar då det var tydligare i större 

företag vilka lagkrav som gällde. Detta framkom även i Legg et al. (2014), som visade att 

lagstiftningen i högre grad borde ta hänsyn till de små och medelstora företagen för att 

underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet (a. a.). Vidare beskrev informanterna att det var 

viktigt att få stöd i att ta fram de lagar och författningar som gällde det specifika företaget, 

samt att få stöd i vart de kunde hitta dessa lagkrav. Detta framkom även i fallstudien av 

Hedlund, Landstad & Vinberg (2016) som undersökte chefsperspektivet, och där en av de 

viktigaste påverkansfaktorerna för utvecklingen i företaget, visade sig vara den rättsliga 

ramen och föreskrifterna. En reflektion var därför vikten av FHV:s roll att bidra med 

exempelvis företagsanpassade utbildningar, arbetsmiljöronder och arbetsplatsbesök, för att 

stötta cheferna att uppdatera sina kunskaper i aktuella föreskrifter och lagar för det specifika 

företaget och på så vis följa utvecklingen framåt.  

 

4.2.3 Arbetsplatsbesök 

Informanterna beskrev att de behövde stöd genom arbetsplatsbesök för att på så vis skapa ett 

nära samarbete med företaget. En reflektion är att om företagssköterskan eller någon annan 

profession i teamet på FHV är ute på arbetsplatsen, skapas en kunskap, samsyn och en känsla 

av sammanhang för vad företaget behöver och vad FHV kan hjälpa till med.  En viktig del i 

företagssköterskans roll är att vara spindeln i nätet och leda teamet. Som nära kontakt med 

företaget blir en av de viktigaste arbetsuppgifterna att vara en sammankopplande länk till 

övriga teamet som kan bestå av läkare, ergonom, arbetsmiljöingenjör och beteendevetare. 

Schmidt et al. (2015) bekräftade liknande resultat där framgångsrikt samarbete mellan 

företaget och FHV var av vikt. Långsiktigt samarbete, frekvent kontakt på olika 

organisationsnivåer, ett rådgivande tillvägagångssätt i marknadsföringen av förebyggande och 

hälsofrämjande åtgärder och att FHV arbetade med hela företaget och inte bara på 

individnivå, framkom (a. a.). Detta resonemang stärktes ytterligare genom fynden som 

(Landstad et al. 2017) hittade, där behovet av lättillgängligt externt stöd för att hjälpa cheferna 

i deras hälsofrämjande arbete önskades. Exempelvis kunde det handla om att FHV skulle 

utbilda och inspirera samt lyfta fram idéer som fungerat i andra företag. 
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4.2.4 En god psykosocial arbetsmiljö 

Chefer och ledare hade en krävande psykosocial arbetsmiljö och därför behövdes mer 

kunskap om arbetsplatsnära interventioner, då chefer och medarbetare hade olika behov, 

menade Vinberg, Romild & Landstad (2015) i sin longitudinella studie. I föreliggande studie 

berättade informanterna att en god psykosocial arbetsmiljö var betydelsefullt för en bra 

arbetsmiljö. Väsentliga delar för att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö beskrevs av 

informanterna genom att ha en öppen dialog mellan chef och medarbetare. Fördelarna med att 

involvera medarbetarna och göra dem delaktiga, skapade en samhörighet i arbetslaget. 

Informanterna beskrev också att chefen/ägaren var en del av arbetslaget och att samtliga delar 

var lika viktiga för en fungerande verksamhet. Montano, Reeske, Franke & Hüffmeier (2017) 

bekräftade detta, genom att i sin studie visa på att tydlighet i ledarskapet och samspelet mellan 

ledare och medarbetare var starkt förknippade med psykisk hälsa. Ett bra ledarskap var en 

hälsofaktor på arbetsplatsen (a. a). Antonovskys (2005) teori om hur graden av känslan av 

sammanhang[KASAM] påverkar hur en person upplever och klarar av olika stressituationer 

(a. a.), kan appliceras på studiens resultat. En reflektion är att chefer som visar att alla 

medarbetare är lika viktiga för att arbetsplatsen ska fungera, leder till en känsla av 

sammanhang. Antonovsky (2005), menar vidare att en person som upplever att livet är 

meningsfullt kommer att kämpa på även i situationer med tuffa utmaningar (a. a.). Tydlighet 

på arbetsplatsen med ett välfungerande SAM-arbete menar författarna, kan leda till bättre 

hälsa hos medarbetare och chefer och göra att de klarar utmaningar på arbetsplatsen bättre.  

 

4.2.5 Ekonomi 

Begränsad ekonomi beskrevs av informanterna som ett hinder för att kunna arbeta med SAM-

arbetet, vilket även bekräftades i intervjustudien av Nelson et al. (2015), som visade att bland 

annat ekonomiska resurser begränsade småföretagen att satsa på sitt arbetsmiljöarbete.  

 

För att bättre kunna motivera småföretagen med begränsade ekonomiska resurser att satsa på 

SAM-arbetet, behövs dock mer forskning om den ekonomiska vinningen av 

skadeförebyggande insatser, då det råder brist på hälsoekonomisk evidens för 

skadeförebyggande interventioner. Det skulle kunna ge företag mer motivation att engagera 

sig i förebyggande hälsoarbete om det gick att påvisa att SAM-arbetet är lönsamt. Författarna 

ser en viktig poäng i att genom ett nära samarbete med företagen visa på att det finns 

hälsoekonomiska fördelar med att arbeta mer aktivt med SAM. Informanterna beskrev att ju 

mindre företaget var desto mer känslig var man för ekonomin. Det framkom dock skillnader, 

då någon informant hade sett den ekonomiska vinningen av att ha ett välfungerande SAM-

arbete och att det kunde leda till besparing och gynna företaget ekonomiskt. 

 

4.2.6 Slutsats 

Studiens resultat pekar på vikten av ett nära samarbete mellan FHV och småföretagare för att 

på så vis kunna stödja chefer i småföretag på bästa sätt i sitt SAM-arbete. Resultatet kan bli 

ett viktigt verktyg i företagssköterskans arbete och kan ses som en förutsättning för att kunna 

stödja småföretagare i SAM-arbetet. Författarna ser tydligt behovet av mer forskning för att 

kunna erbjuda evidensbaserade interventioner.  
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4.2.7 Kliniska implikationer och framtida forskning 

I det kliniska omvårdnadsarbetet behöver företagssköterskan befinna sig mer ute i 

verksamheten på företaget för att få en ökad förståelse och insyn i företagets verksamhet för 

att på så vis kunna stödja småföretagare optimalt. 

 

Företagssköterskan kan genom denna studie tillsammans med det övriga teamet på 

företagshälsovården, få mer förståelse för hur de kan stödja småföretagare i deras arbete med 

SAM. Riktlinjegruppen, som tidigare har utarbetat evidensbaserade riktlinjer kring psykisk 

ohälsa, hälsoundersökningar, ländryggsbesvär samt riktlinjer kring alkohol, skulle genom 

vidare forskning kunna utarbeta riktlinjer för hur FHV kan stödja småföretagare i sitt arbete 

med SAM. Riktlinjegruppen består av representanter från flertalet professioner på olika 

företagshälsor i Sverige, branschföreningen Sveriges Företagshälsor, representanter från 

Svenska företagsläkarföreningen samt forskare från Enheten för interventions och 

implementeringsforskning vid Karolinska Institutet. När riktlinjegruppen gör 

forskningsresultat tillgängliga även utanför akademiska kretsar skulle det kunna bidra till en 

minskad ohälsa på våra arbetsplatser. 

 

Utifrån både tidigare studier och den genomförda studiens resultat skulle intressant och 

relevant framtida forskning vara att genomföra en interventionsstudie med ett antal 

småföretag. Denna skulle kunna genomföras som en longitudinell studie med 

utbildningspaket innehållande de fynd som framkom i föreliggande studie i vad småföretagare 

behöver stöd i. Småföretagen skulle då kunna följas över tid och förändring både inom de 

studerade småföretagen och även jämförelser med kontrollgrupp skulle kunna utvärderas. 
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