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Företaget AB erbjuder redovisningstjänster samt företagsekonomisk rådgivning. Arbetet är 
organiserat så att ungefär hälften av medarbetarna arbetar ute hos kunder i större delen av sin 
arbetstid och fungerar som kundens ekonomiavdelning. Verksamheten ställer krav på ständig 
kompetensutveckling om nya skatte- och bokföringsregler.  

Företaget AB vill vara en kreativ arbetsplats som ger alla 
anställda möjligheter till variation och utveckling i arbetet. Vi 
strävar efter att de anställda ska kunna påverka innehållet i 
arbetet och företagets inriktning i stort, och arbetar medvetet för 
att skapa bra trivsel och gemenskap. 
 
En generös inställning till kompetensutveckling är central för att 
våra medarbetare ska kunna möta kundernas behov. Kompetens 
och arbetsuppgifter ska matcha varandra så att ingen i företaget 
ska behöva arbeta över eller under sin verkliga kompetens. Vi 
strävar efter att fördela arbetsuppgifterna så att ingen behöver 
utsättas för hög stressbelastning. 
 
Företaget AB arbetar strategiskt men den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön och har som mål att den årliga 
medarbetarundersökningen ska visa ständiga förbättringar. 
Medarbetarnas arbetsglädje och stolthet över arbetet är viktiga 
index som mäts.  
 
Ledarna har en central roll för att stödja medarbetarna i deras 
yrkesroll. Prioriterade uppgifter i vårt arbetsmiljöarbete är att 
utbilda och utveckla ledarna så att de blir ännu bättre på att se 
och möta varje medarbetares individuella behov. 
 
Företagets ledning driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete i 
enlighet med aktuell arbetsmiljölagstiftning. Vi prioriterar att ta 
vår del av det delade arbetsmiljöansvaret för uthyrd personal, så 
att vi kan trygga en god och säker arbetsmiljö även för anställda 
som arbetar ute hos kund. 
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