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1. Vilka arbetsmiljöåtgärder har företagen i det svenska 

näringslivet främst använt under coronapandemin 2020 
(viktade medelvärden)

2. Vilka produktionsförutsättningar bidrar till att förklara använda 

arbetsmiljöåtgärder under pandemin? (logistisk binär regressionsanalys)

3. Har verksamheten i företagen förändrats under pandemin? 
(viktade medelvärden)

Tre analyser



God arbetsmiljö under pandemin

Medarbetare är på ”plats” inga särskilda åtgärder, förutom 

att tvätta händerna ofta och hålla distans i lokalerna.

Distansarbete hemifrån

Flera olika åtgärder har vidtagits

Data från myndighetens webbenkät Organisering i svenskt arbetsliv (insamlad 

2020) ca. 2500 företag + registerdata



½ Dryga hälften av alla företag har använt åtgärden att tvätta händerna 
ofta och hålla distans i lokalerna

Större andel inom varuproduktion än tjänsteproduktion

½ Knappa andra halvan av företag har vidtagit flera olika åtgärder eller 
distansarbete hemifrån

- Förekomsten av distansarbete är högre inom kunskapsintensiva 
företag i både  varu- och tjänsteproduktion, högst i tjänsteproduktion

- Andelen företag som vidtagit flera olika åtgärder är ungefär lika stor 
inom de olika näringsgrenarna

Resultat 1
Arbetsmiljöåtgärder som främst använts under 

coronapandemin 2020
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½ Dryga hälften av alla företag i det svenska näringslivet har använt 
åtgärden att tvätta händerna ofta och hålla distans i lokalerna

• Större andel inom varuproduktion än tjänsteproduktion

½ Knappa andra halvan av företag har vidtagit flera olika åtgärder eller 
distansarbete hemifrån

• Förekomsten av distansarbete är högre inom kunskapsintensiva 
företag i både  varu- och tjänsteproduktion, högst i 
tjänsteproduktion

• Andelen företag som vidtagit flera olika åtgärder är ungefär lika 
stor inom de olika näringsgrenarna

Arbetsmiljöåtgärder som främst använts under 

coronapandemin 2020
Resultat 1
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Produktionsförutsättningar (registerdata):

• Näringsgren; huvudsaklig produktionsinriktning

• Företagsstorlek; komplexitet i produktionen, resurser 

marknadsposition 

• Utbildningsnivå; mått på företagets humankapital, 

teknologinivå, arbetsuppgifternas svårighetsgrad

• Personal struktur; kön, ålder, utländsk bakgrund 

Tre regressionsanalyser – en för varje kategori av åtgärd

Resultat 2
Produktionsförutsättningar som förklarar åtgärder 

under pandemin



--- Utbildningsnivå ---

Utbildningsnivå Näringsgren ---

Företagsstorlek Företagsstorlek Kön

Kön Ålder Näringsgren

Näringsgren Kön (andel kvinnor) Företagsstorlek

--- --- Ålder

Produktionsförutsättningar som förklarar 
åtgärder under pandemin 



--- Utbildningsnivå ---

Utbildningsnivå Näringsgren ---

Företagsstorlek Företagsstorlek Kön

Kön Ålder Näringsgren
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Utbildningsnivå Näringsgren ---
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Resultat 3

Majoriteten av företagen

• Verksamheten har bedrivits i ungefär ordinarie omfattning år 2020

- Högre andel inom varuproduktion

36 uppger de påverkats av corona, exempelvis

• 20 procent uppger att verksamhetens omfattning reducerats

- Högre andel inom tjänsteproduktion

• 10 procent uppger ökad volym eller ny produktion eller båda

- Lika inom varu- och tjänsteproduktion

Har företagens verksamhet förändrats under 

pandemin?



½ Dryga hälften av alla företag i det svenska näringslivet har använt 
åtgärden att tvätta händerna ofta och hålla distans i lokalerna

• Större andel inom varuproduktion än tjänsteproduktion

½ Knappa andra halvan av företag har vidtagit flera olika åtgärder eller 
distansarbete hemifrån

• Förekomsten av distansarbete är högre inom kunskapsintensiva 
företag i både  varu- och tjänsteproduktion, högst i 
tjänsteproduktion

• Andelen företag som vidtagit flera olika åtgärder är ungefär lika 
stor inom de olika näringsgrenarna

Huvudsakliga resultat 1



• Arbetsmiljöåtgärder kopplade till coronapandemin påverkas i 

stor utsträckning av utbildningsnivå och kön

• … förutom att näringsgren och företagsstorlek också 

påverkar, men på olika sätt

• Flera olika åtgärder - förklaras i lägst utsträckning 

produktionsförutsättningarna i modellen

Huvudsakliga resultat 2



Majoriteten av företagen uppger att

• Verksamheten har bedrivits i ungefär ordinarie omfattning år 2020

- Högre andel inom varuproduktion

Tjänsteföretagen uppger i större grad att verksamheten reducerats

Lika inom varu- och tjänsteproduktion

• 10 procent uppger ökad volym eller ny produktion eller båda

Huvudsakliga resultat 3



Reflektioner

• Det återstår att fundera mer över vilka implikationer coronapandemin 
har för arbetsmiljöarbetet…

• Medarbetarna och deras utbildning, kön, ålder påverkar på ett mer 
omfattande sätt än vid arbetsmiljöfrågor av ”traditionell” typ

• Pandemin har fokuserat på arbetsmiljöåtgärder i alla typer av 
verksamheter även kunskapsintensiva tjänster

• En arbetshypotes (förhoppning) är att pandemin startat 
”arbetsmiljötänk” i även kunskapsintensiva tjänsteverksamheter 

• Distansarbete har uppskattats av många medarbetare 
– är arbetsformen här för att stanna? 
– hur påverkar det medarbetarnas arbetsmiljö?



1. Frisk och god arbetsmiljö det senaste decenniet

2.Arbetsmiljöarbete, företagsstorlek och 

arbetsorganisation (Kunskapssammanställning & Analys)

3. Samband mellan frisk och god arbetsmiljö
• Produktivitet via innovation (artikel)

• Arbetsorganisation och sjukskrivning (planeringsstadiet)

4. Arbetsmiljöåtgärder i det svenska näringslivet under 

coronapandemin – en ögonblicksbild under 2020

Fyra teman i projektet



Tack!

Annette Nylund
annette.nylund@mynak.se
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