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Abstrakt 
Examensarbete, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, ekonomistyrning (avancerad 

nivå), 4FE90E, 4FE91E:2, VT 2013 

Författare: Emely Forsberg och Morgan Olofsson 

Handledare: Elin Funck 

Titel: Arbetsmiljöaspekter i ekonomistyrningssystem 

 

Bakgrund: Den här studien handlar om hur organisationer uppfattar arbetsmiljö som 

konkurrensmedel och framgångsfaktor, hur företagen mäter arbetsmiljö och hur 

arbetsmiljö kan integreras i prestationsmätnings- och ekonomistyrningssystem. 

Den svenska regeringen vill synliggöra arbetsmiljö som framgångsfaktor och 

konkurrensmedel. Tidigare studier ger dock ingen samstämmig bild av huruvida 

arbetsmiljö är lönsam. Därtill pekar de studier som menar att arbetsmiljö är lönsam på 

svårigheter att visa upp sambanden mellan arbetsmiljöåtgärder och konsekvenser av 

dessa.  

Svenska regler och tidigare forskning kräver respektive pekar på vikten av att arbets-

miljö integreras i en organisations styrning på samma sätt som finansiella aspekter. 

Samtidigt visar tidigare forskning att det saknas arbetsmiljöindikatorer som kan ingå i 

en sådan styrning för att styra, följa upp och utvärdera utifrån. 

Ett av flera initiativ att ta fram standardiserade arbetsmiljöindikatorer leds av Swedish 

Standards Institute, SIS. I denna studie har en enkät skickats ut till de 21 medlemmarna 

i den kommitté vid SIS som arbetar med frågan. En tredjedel svarade på enkäten. 

Vidare har semistrukturerade intervjuer genomförts med representanter för tre av 

medlemmarna, nämligen ESAB, Sandvik och Vattenfall.  

 

Resultat, slutsatser: Såväl i enkät som i intervjuer framkommer att organisationerna 

ser arbetsmiljö som en framgångsfaktor och konkurrensmedel. ESAB och Sandvik ser 

till och med en god arbetsmiljö som en överlevnadsfråga när det gäller att vinna kunder. 

Organisationerna har lättare att se sambandet mellan arbetsmiljö och nyttan av 

densamma, men svårare att mäta och påvisa den samt än svårare att utvärdera utifrån 

arbetsmiljöaspekter. Intervjuerna visar också att företagen har svårt att i finansiella 

termer mäta vinsten av en god arbetsmiljö. Trots det har de tre intervjuade företagen de 

gångna åren satsat på arbetsmiljö. Alla tre företagen har också på något sätt integrerat 

arbetsmiljöindikatorer och nyckeltal vid sidan om finansiella nyckeltal i de 
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redovisningar som görs för företagens högsta ledning. Däremot är det få som har 

integrerat arbetsmiljön i ekonomistyrningen. Den främsta indikatorn hos de tre är någon 

form av Lost Time Injury Rate, LTIR, som handlar om förlorad arbetstid i samband 

med en olycka eller skada. ESAB har räknat fram vinsten av att LTIR sjunker, av att 

medarbetare inte är borta från jobbet, till närmare 10 miljoner kronor på årsbasis. 

Vattenfall har räknat på hur lönsamma enskilda arbetsmiljöinvesteringar är. ESAB och 

Sandvik menar dock att den stora vinsten ligger i att arbetsmiljö är en nödvändighet för 

att vinna nya order och där är det svårare att mäta. Detta betyder att företagen kan styra 

och följa upp, men har svårare att utvärdera effekterna, vilket i sin tur inverkar menligt 

på möjligheten att styra. ESAB har, i frånvaro av möjligheten att mäta detta i finansiella 

termer, genomfört kvalitativa muntliga utvärderingar av arbetsmiljöns betydelse för en 

vunnen order. 

 

Vid sidan av de svar vi sökt till problemformuleringarna har vi också funnit att: 

 

 En drivande faktor för ESAB och Sandvik att skapa en god arbetsmiljö är 

kundkrav och för Vattenfall mer av moraliska aspekter. Varken kundorientering 

eller moraliska frågor i samband med arbetsmiljö i ekonomistyrning lyfts fram i 

tidigare forskning.  

 

 Företag har börjat få fram välutformade mätinstrument och praktiska metoder 

kring arbetsmiljö i styrningen, något som tidigare forskning menade saknas. 

 

 På en övergripande nivå finns det ett stort behov av att standardisera 

arbetsmiljöindikatorerna. LTIR är en arbetsmiljöindikator som fångar upp 

individers olyckor och skador och aggregerar dem till organisationsnivå för att 

där synliggöra konsekvenserna. LTIR skulle också, givet att den blir en 

standard, kunna aggregeras till bransch- och samhällsnivå. 

 

 LTIR och flertalet andra arbetsmiljöindikatorer som används handlar om utfall. 

Det som saknas är drivande indikatorer som mer direkt leder till en framtida 

utveckling. Här blir det intressant att följa de försök Sandvik och Vattenfall 

håller på med för att ta fram sådana drivande indikatorer. 
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 Den form av kvalitativa utvärderingar som ESAB använder sig av skulle kunna 

vara ett komplement till mer traditionella nyckeltal och indikatorer för att 

synliggöra arbetsmiljön som en framgångsfaktor och ett konkurrensmedel. Här 

behövs vidare forskning och empiriskt arbete för att utforma modellen. 

Nyckelord 
Arbetsmiljö, ekonomistyrning, prestationsmätning, framgångsfaktor, konkurrensmedel, 

indikatorer, nyckeltal, standardisering, kundorientering, icke-finansiell, 

verksamhetsstyrning, LTIR, LTIFR, ESAB, Sandvik, Vattenfall. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel börjar vi med en bakgrund kring arbetsmiljö, där vi också förklarar 

vad studien handlar om och utgångspunkterna för studien. Detta leder till en problemdiskussion 

där vi närmare granskar det som ska studeras. I sin tur leder denna över till problem-

formuleringarna där vi bryter ner problemen till tydliga frågeställningar och redogör för syftet. 

Kapitlet avslutas med en avgränsning, som visar vad vi inte kommer att ta upp, och en 

disposition för att underlätta för läsaren. 

 

1.1 Bakgrund 
Den här studien handlar om huruvida arbetsmiljö är en framgångsfaktor och ett 

konkurrensmedel samt hur arbetsmiljöaspekter skulle kunna ingå i ett prestations-

mätningssystem. 

 

“Ett företags arbetsmiljö kan sägas bestå av samtliga de processer och faktorer 

på arbetsplatsen som påverkar individens arbetsprestationer, hälsa och 

välbefinnande på kort eller lång sikt. Arbetsmiljöarbetet kan då betraktas som 

det aktiva arbete som genomförs för att förbättra dessa förhållanden” (Axelsson, 

2002: 11, kursiv i original). 

 

I Sverige regeleras arbetsmiljön i en ramlag, där kraven är allmänt utformade (Gullberg 

& Rundqvist, 2010: 20), med ändamålet att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 

samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö (AML, 2011: 5). Betoningen av god 

arbetsmiljö handlar om att den också ska bidra positivt genom “[...] ett rikt arbets-

innehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling” (AML, 2011: 8). 

En arbetsplats ska se till att verksamheten inriktas på att främja hälsa, anpassa arbets-

förhållanden och tillfredsställelse i arbetet (Gullberg & Rundqvist, 2010: 20). En 

tillfredsställande arbetsmiljö kännetecknas enligt Gullberg & Rundqvist (2010: 63) 

bland annat av möjlighet till inflytande, handlingsfrihet, utveckling, variation, 

samarbete och sociala kontakter. 

 

Arbetsmiljöverket är den myndighet som ansvarar för förvaltningen av arbetsmiljö-

frågor och tillsyn över arbetsmiljölagen (Gullberg & Rundqvist, 2010: 31). Utifrån 

ramlagen fattar Arbetsmiljöverket beslut om föreskrifter som på ett konkretare sätt 

ställer krav på arbetsgivare kring vad som ska göras för att lagen skall följas 

(Arbetsmiljöverket, 2001: 3). Arbetsmiljöverkets mål är att få ner risken för ohälsa och 

olycksfall i arbetslivet och att förbättra hela arbetsmiljön, vilket omfattar såväl fysiska 

och psykiska som sociala och arbetsorganisatoriska faktorer (Arbetsmiljöverket, 2013). 
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Den mest centrala föreskriften är den om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, vilket 

visas upp i den bild som Arbetsmiljöverket själv lyfter fram av ett träd där arbetsmiljö-

lagen är rötterna, SAM stammen och övriga föreskrifter bladkronan (Arbetsmiljöverket, 

2013). Med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, menas att arbetsgivaren ska arbeta 

med undersökningar, genomföranden och uppföljningar av verksamheten så att ohälsa 

och olycksfall förebyggs och så att arbetsmiljön blir tillfredsställande 

(Arbetsmiljöverket, 2001: 7). Tanken är att SAM ska vara en naturlig del i den dagliga 

verksamheten samt att arbetstagare och skyddsombud ska få medverka i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverket, 2001: 7). 

 

Arbetet med SAM handlar om att skapa ett helhetsperspektiv och Axelsson (2002: 169) 

menar att en naturlig del av detta är att arbetsmiljöarbetet blir en del av den ordinarie 

verksamheten och inte betraktas som något fristående. Faktum är att reglerna ställer 

krav på att SAM ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten (Arbetsmiljö-

verket, 2001; 7) och att arbetsmiljöfrågor precis som produktion, ekonomi och kvalitet 

ska hanteras i verksamheten och inte i ett eget system för sig (Arbetsmiljöverket, 2001: 

15).  

 

Än längre gångna är tankarna i Australien som redan 1994 tog upp frågan om att 

integrera mätningar av arbetsmiljön (Occupational Health and Safety, OHS) med 

generella system för verksamhetsstyrning (Emmett, 1994). I ett smalare perspektiv så 

rekommenderar den internationella ekonomiska samarbetsorganisationen OECD, att 

indikatorer kring säkerhet på riskfyllda kemiska fabriker också ska integreras med 

företagets övriga aktiviteter och menar att detta ska redovisas i de övergripande 

instrumenten för verksamhetsstyrning (OECD, 2008: 41). 

 

Det verkar dock finnas brister när det gäller att integrera arbetsmiljöindikatorer och 

nyckeltal i prestationsmätningssystem. Det som framför allt saknas är en enhetlighet 

kring vad i och hur arbetsmiljön ska mätas. När det gäller andra indikatorer och nyckel-

tal i prestationsmätningssystem är detta en självklarhet, inte minst finansiella såsom 

bland annat räntabilitet på insatt kapital, vinstmarginal och omsättningstillväxt. 

 
1.1.1 Kort historik om arbetsmiljöns fokus 

När skyddet av arbetarna kom i blickfånget i Sverige i takt med industrialiseringen i 

slutet av 1800-talet var det många som menade att rimliga arbetsförhållanden kunde 
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motverka social oro (de Kazinczy, 1994: 221). Knappt 100 år senare heter det i 

direktiven från 1970 för arbetsmiljöutredningen att en väsentlig del av arbetsmiljö-

arbetet handlar om att skydda arbetarna genom att förebygga ohälsa och olycksfall 

(SOU, 1976:2, s 15). Men de gångna decennierna har en utgångspunkt för arbetsmiljö-

politik i stället varit att arbetsmiljö är ett konkurrensmedel. I slutorden i en bok från 

1990 om yrkesinspektionen 100 år skriver den dåvarande socialdemokratiska arbets-

marknadsministern Mona Sahlin att arbetsmiljöarbetet är nödvändigt för att Sverige ska 

kunna konkurrera med omvärlden (Arbetarskyddsstyrelsen, 1990: 201). Ett knappt 

decennium senare skriver dåvarande Arbetarskyddsstyrelsens generaldirektör Helena 

Nilsson att en bra arbetsmiljö leder till ökad produktivitet som i sin tur kan ge bättre 

konkurrenskraft (Arbetarskyddsstyrelsen, 1999: 151). 

 

Nästan 20 år senare heter det i den nuvarande borgerliga regeringens nya arbetsmiljö-

politik med en nationell handlingsplan för åren 2010 till 2015: 

 

”Arbetsmiljön som framgångsfaktor och konkurrensmedel ska bättre 

synliggöras” (Regeringen 2009: 1). 

 

1.1.2 Regeringsuppdrag kring arbetsmiljöindikatorer 

Den nuvarande regeringens utgångspunkt är alltså att arbetsmiljö är en framgångsfaktor 

och ett konkurrensmedel och som ett sätt att synliggöra detta gav regeringen i sitt 

regleringsbrev Arbetsmiljöverket i uppdrag att under 2012 ta fram ett förslag till val av 

nya arbetsmiljöindikatorer och förutsättningar för hur arbetet med en sådan indikator 

ska fortsätta (Regeringen, 2011: 3).  

 

Arbetsmiljöverket menar att en indikator kan ge ett mått för enskilda organisationer, för 

branscher eller hela landet samt att en rätt utformad indikator på organisationsnivå 

skulle kunna aggregeras upp till riksnivå (Ponton Klevestedt, 2011: 2). Till val av 

positiva arbetsmiljöindikatorer föreslår Arbetsmiljöverket i sin slutrapport att använda 

arbetsmiljöförhållanden, mätta som kunskap om och tillämpning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete, SAM (Nylund, 2012: 1). Arbetsmiljöverket har nu i uppdrag att till 

den 31 mars 2014 ta fram konkreta förslag på indikatorer som kan bidra till utveckling 

och framgång samt utgöra ett konkurrensmedel för företag och andra organisationer 

(Nylund, 2012: 1). 
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Arbetsmiljöverket pekar dock redan nu ut att de positiva arbetsmiljöindikatorer som 

föreslås tas fram kan beskrivas som strukturella arbetsmiljöfaktorer eller arbetsmiljö-

faktorer knutna till strukturella faktorer på arbetsplatsen (Nylund, 2012: 7).  

 

Parallellt med detta håller standardiseringsorganisationen Swedish Standards Institute, 

SIS, på att, tillsammans med bland andra Arbetsmiljöverket och företagen ESAB, 

Sandvik och Vattenfall, ta fram standardiserade arbetsmiljöindikatorer som är tänkta att 

användas på organisationsnivå (SIS, 2013). Utgångspunkten här är olika arbetsmiljö-

aspekter, inom vilka olika indikatorer kan användas. 

 

1.1.3 Svårigheter att påvisa arbetsmiljöarbetets effekter 

Det finns forskning som visar att arbetsmiljö potentiellt kan bidra på ett påtagligt sätt till 

en verksamhets effektivitet och lönsamhet, främst när det gäller att förbättra kvalitet och 

produktivitet, men även delvis också vinster i personalekonomiska termer genom att 

minska sjukfrånvaro och personalomsättning (Brännmark et al., 2012: 57). 

 

Arbetsmiljöförhållandena mäts sällan trots att de påverkar produktivitet och kvalitet 

(Kilbo et al., 1995: 3) samtidigt som behovet av att kunna mäta arbetsmiljön är stort 

(Kilbo et al., 1995: 21). Arbetsmiljöfrågor ingår sällan i produktionskalkyler och därför 

ses insatserna bara som kostnader, vilket gör att motivet till att genomföra dem främst 

handlar om att följa lagar, regler och gränsvärden för att begränsa samhällets kostnader 

snarare än den enskilda organisationens (Kilbo & Severinsson, 1995: 11). 

 

I samband med att fokus förflyttades från att arbetsmiljö främst handlade om att skydda 

arbetarna till att gälla konkurrensmedel ökade intresset för att påvisa effekterna av 

arbetsmiljöarbetet på produktivitet och effektivitet. Thålin (2001) visade utifrån en 

utvärdering av de gångna 30 årens arbetsmiljösatsningar att politiska insatser gav litet 

resultat, medan däremot reformer som kopplar arbetsmiljö till ekonomiska incitament 

var framgångsrika. Också inom EU arbetar Europeiska miljöbyrån sedan många år med 

att peka på de ekonomiska vinsterna för individer, organisationer och samhälle av en 

god arbetsmiljö (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2002). 

 

Wessleus (2005) konstaterar att det är få utvärderingar som kan svara på om ett hälso-

förebyggande arbete är lönsamt och att det bara finns forskningsansatser som tyder på 

att det är lönsamt. Det finns alltså en kunskapslucka när det gäller hur sambandet ser ut 



  
 

5 

mellan de faktorer som skapar en god arbetsmiljö och den nytta organisationen har av 

dem, bland annat när det gäller produktivitet (Nylund, 2012: 7). Ett sådant samband 

låter sig svårligen mätas och det behövs därför mer forskning kring sambandet mellan 

arbetsmiljö och produktivitet (Karlsson et al., 2012: 16). 

 

Det är alltså samband som är svåra att mäta (Järveholm, 1996: 227). En kunskaps-

översikt, med en genomgång av befintlig forskning, från Arbetslivsinstitutet från 2006 

pekar på att kunskapen om kopplingen mellan arbetsmiljöarbete och dess effekter är 

ofullständig, vilket också gäller kunskap om mätning av denna koppling (Eklund et al., 

2006: 1). Också Europeiska arbetsmiljöbyrån menar att forskningen om vilka vinster i 

form av effektivitet som arbetsmiljöarbete ger organisationer ännu är i sin linda och har 

metodologiska svårigheter (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2011: 1). Liknande slutsatser 

kommer en kunskapsöversikt från Arbetsmiljöverket 2012 fram till och där är slutsatsen 

att det saknas heltäckande indikatorer för en god arbetsmiljö (Lindberg & Vingård, 

2012: 4), vilket gör att det finns stora behov av att fortsätta att forska på området och 

framför allt när det gäller att utveckla indikatorer och inte minst då precisa indikatorer 

på en god arbetsmiljö (Lindberg & Vingård, 2012: 52). De svårigheter som pekas ut är 

att området är komplext, att få teoretiska modeller har testats empiriskt och att det också 

på ett teoretiskt plan är svårt att förutsäga hur en möjlig interaktion mellan faktorerna 

ser ut (Lindberg & Vingård, 2012: 52). Det som saknas är välutformade mätinstrument, 

praktiska metoder för att genomföra modeller för en god arbetsmiljö samt uppföljning 

och utvärdering av effekterna (Lindberg & Vingård, 2012: 53). 

 

Wessleus (2005) menar att det inte främst är avsaknad av metoder för att beräkna 

lönsamheten inom arbetsmiljöområdet som gör att företag inte i större utsträckning gör 

detta, utan att det snarare handlar om att många är omedvetna om problemet och därtill 

att det är svårt att mäta orsakssambanden. Eklund et al. (2006: 1) pekar också på att 

kunskapen är ofullständig när det gäller att mäta de ekonomiska effekterna av 

arbetsmiljöinvesteringar samt att påvisa de kausala sambanden. Kilbo et al. (1995: 21) 

menar snarare att ett skäl till att arbetsmiljö är svårmätbart och därtill sällan mäts är för 

att frågorna kring arbetsmiljö till sin natur är subjektiva och värderande eller annorlunda 

uttryckt kvalitativa. 
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I sin slutrapport till regeringen om arbetsmiljöindikatorer pekar Arbetsmiljöverket på att 

det fortsatta arbetet behöver ta fram positiva arbetsmiljöindikatorer med hög kvalitet, 

vilket ställer krav på standardiseringar av indikatorer utifrån organisationers särart, men 

det behövs också statistik på organisationsnivå för att kunna studera samband med 

bland annat produktivitet (Nylund, 2012: 11). Själva syftet med arbetsmiljöindikatorer 

är att studera vilken nytta de gör för företag och produktivitet och för det så används 

teorier som pekar på sambandet mellan strukturella faktorer och processer kring 

innovation och tillväxt för Nylund (2012: 8) menar att modern ekonomisk forskning om 

tillväxt visar att faktorerna hänger samman och att organisationens produktivitet 

förbättras. Men givet den osäkerhet som finns bland annat när det gäller orsaks-

sambanden så finns ingen standard för prestationsmätning av arbetsmiljön.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Regeringen förutsätter alltså att arbetsmiljön är en framgångsfaktor och ett konkurrens-

medel, då målet är att synliggöra dessa (Regeringen 2009: 1), men det är osäkert på 

vilken forskning detta påstående grundar sig och i vad mån organisationer och företag 

delar den bilden. Forskning visar visserligen att arbetsmiljö har en potential när det 

gäller att bidra till verksamhetens effektivitet och lönsamhet (Brännmark et al., 2012: 

57), men det finns en kunskapslucka när det gäller fastslå detta samband mellan 

arbetsmiljöfaktorer, det som SIS kallar arbetsmiljöaspekter, och den nytta 

organisationen har av dem, bland annat när det gäller produktivitet (Nylund, 2012: 7), 

och att ett sådant samband svårligen låter sig mätas (Karlsson et al., 2012: 16). Inte 

heller finns det någon eller några heltäckande indikatorer för en god arbetsmiljö 

(Lindberg & Vingård, 2012: 4).  

 

Det som tycks saknas är alltså ett prestationsmätningssystem där arbetsmiljöindikatorer 

dels kan styra, möjliggöra uppföljningar och utvärderingar kring förändringar i 

arbetsmiljöaspekter i en organisation, dels kan påvisa dessa aspekters påverkan på 

organisationens prestationer och finansiella resultat. 

 

1.3 Problemformuleringar 

● Uppfattar organisationer arbetsmiljö som ett konkurrensmedel och en 

framgångsfaktor och i sådana fall på vilket sätt? 
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● Mäter organisationer arbetsmiljö som ett konkurrensmedel och en 

framgångsfaktor och i sådana fall hur? 

● Kan arbetsmiljö integreras i en organisations prestationsmätnings- och 

ekonomistyrningssystem och hur skulle detta i sådana fall kunna göras? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och förklara kopplingen mellan å ena sidan 

arbetsmiljöaspekter, å andra sidan framgångsfaktor och konkurrensmedel. Vidare ämnar 

studien att komma fram till rekommendationer på hur organisationers arbete med 

arbetsmiljö skulle kunna integreras i prestationsmätnings- och ekonomistyrningssystem. 

 

1.5 Avgränsning 
Studien är begränsad till ett internt perspektiv på arbetsmiljö som framgångsfaktor och 

konkurrensmedel för organisationer. Däremot tas inte upp de samhälleliga vinsterna av 

en god arbetsmiljö. Inte heller tar studien upp eventuell yttre påverkan utifrån ett 

arbetsmiljöperspektiv på ett företags ekonomi eller dess aktiekurs. Det finns studier 

kring företag i USA som pekar på att ett företags aktiekurs påverkas negativt om 

företaget drabbas av sanktioner som beror på brott mot lagar och regler kring 

arbetsmiljö (Davidson et al., 1994). 

  

Vidare handlar studien om hur arbetsmiljön kan påverka en organisations resultat, men 

inte det omvända. Också här finns det forskning som pekar på ett samband mellan ett 

företags finansiella situation och hur omfattande investeringarna i arbetsmiljö är där en 

studie av 13 av USA:s största företag under perioden 1972 till 1987 visar att företag 

med högre vinstmarginal har säkrare arbetsmiljö (Filer & Golbe, 2003). 

 

Inom ekonomistyrningen används flera metoder för att mäta olika faktorer eller 

aspekter. Arbetsmiljö är ett område som vanligtvis inte ingår i de prestationsmätnings-

systemen. Med hänsyn till vår tidsbegränsning har vi valt att endast rikta in oss på 

Sverige och mer specifikt på de organisationer som är medlemmar i SIS kommitté för 

arbetsmiljöledningssystem, i vilken bland annat ingår en arbetsgrupp för att ta fram 

standardiserade arbetsmiljöindikatorer. 
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1.6 Disposition 

1. Inledning 

I detta inledande kapitel börjar vi med en bakgrund kring arbetsmiljö, där vi också 

förklarar vad studien handlar om och utgångspunkterna för studien. Detta leder till en 

problemdiskussion där vi närmare granskar det som ska studeras. I sin tur leder denna 

över till problemformuleringarna där vi bryter ner problemen till tydliga frågeställningar 

och redogör för syftet. Kapitlet avslutas med en avgränsning, som visar vad vi inte 

kommer att ta upp. 

 

2. Metod 

I detta kapitel beskriver vi vår forskningsmetodik. Vi motiverar den forskningsdesign 

som tillämpats samt valen av empirisk materialinsamling. Vidare belyser vi vår 

forskningsansats på det teoretiska och empiriska resultatet. Syftet är att ge läsaren en 

möjlighet att bedöma studiens trovärdighet gällande argumentation och resultat.   

 

3. Referensram 

Här tar vi upp de referenser i form av teorier och konceptuella modeller som sätter in 

syftet i sin kontext. Detta är på så sätt en teoretisk grund för nästa steg i följande kapitel 

kring empirin. Vi varvar två perspektiv: en genomgång av generella teorier och en 

specifik kring arbetsmiljö. Dessa perspektiv anlägger vi på tre områden: 

● konkurrensmedel och framgångsfaktorer 

● ekonomistyrningssystem och mätningar  

● indikatorer och nyckeltal.     

 

4. Empiri 

Här redovisar vi resultatet av den inhämtade empirin Först kring det arbete som pågår 

kring arbetsmiljöindikatorer på olika håll i världen. Därefter går vi igenom resultaten av 

den enkät vi skickade ut till 21 organisationer samt de intervjuer vi har gjort med före-

trädare för tre företag: ESAB, Sandvik och Vattenfall.  

 

5. Resultat och analys 

I det här kapitlet analyserar vi det empiriska resultatet av enkät och intervjuer genom att 

ställa det i förhållande till teorierna kring arbetsmiljö och ekonomistyrning. För att 

underlätta för läsaren är texten indelad i tre huvudsakliga områden: arbetsmiljö som 
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framgångsfaktor och konkurrensmedel i organisationer, arbetsmiljö i organisationernas 

ekonomistyrningssystem och mätningar samt arbetsmiljöindikatorer och nyckeltal. 

 

6. Slutsats 

Detta är det avslutande kapitlet, där vi drar slutsatser såväl kring huruvida företag ser 

arbetsmiljö som framgångsfaktur och konkurrensmedel, hur företag och organisationer 

skulle kunna arbeta med arbetsmiljö i sina ekonomistyrningssystem som hur ett 

övergripande arbete med indikatorer och nyckeltal kring arbetsmiljö skulle kunna 

utvecklas. 
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2 Metod 
I följande kapitel beskriver vi vår forskningsmetodik. Vi motiverar den forskningsdesign som 

tillämpats samt valen av empirisk materialinsamling. Vidare belyser vi vår forskningsansats på 

det teoretiska och empiriska resultatet. Syftet är att ge läsaren en möjlighet att bedöma studiens 

trovärdighet gällande argumentation och resultat. 

 

2.1 Forskningsdesign 
Syftet med denna studie är att undersöka kopplingen mellan arbetsmiljöaspekter som 

framgångsfaktor och konkurrensmedel, hur organisationer mäter arbetsmiljöaspekter 

samt hur organisationers arbete med arbetsmiljö skulle kunna integreras i ett ekonomi-

styrningssystem. För att göra det krävs en forskningsdesign på studien, som är ett sätt 

för forskaren att styra processen av insamling, analys och tolkning av data. Det är en 

modell som gör att forskare kan dra en slutsats om relationerna mellan de variabler som 

studeras. Studiens forskningsdesign kan ses som ett verktyg för att utföra studien på ett 

strukturerat, trovärdig och korrekt sätt (Yin, 2007: 39).   

 

Det finns två generella forskningsstrategier inom företagsekonomisk forskning, närmare 

bestämt kvantitativ och kvalitativ forskning. Vi använder oss av båda strategierna. Den 

kvantitativa studien möjliggör en grov genomgång. Det mer kvalitativa angreppsättet 

skapar bättre djup. Den kvantitativa metoden ger oss svaret på frågan “hur mycket av ett 

visst slag”, medan den kvalitativa svarar på “vad för slag” (Kvale & Brinkmann, 2009: 

133). Att använda ett kvantitativt såväl som ett kvalitativt angreppssätt anser vi är ett 

lämpligt tillvägagångssätt då vårt forskningsområde ännu inte är så väl beforskat vare 

sig när det gäller ”hur mycket” eller “vad för slag”. 

 

2.2  Forskningsansats 
Två utbredda forskningsansatser är deduktiv och induktiv forskning. Dessa grundar sig i 

det samhällsvetenskapliga synsätt som beskriver förhållandet mellan teori och empiri. 

Den deduktiva teorin är den vanligaste formen, där forskningsansatsen genomförs 

utifrån hypoteser och idéer som härletts från teori. Fokus ligger på att pröva teorier mot 

praktiska situationer för att därefter revidera teorin om nya fynd upptäcks (Bryman & 

Bell, 2005: 23, 40, 588). I den induktiva forskningen är förutsättningen den omvända 

där teori genereras utifrån empiri. Med andra ord skapas teorin ur praktiska 

observationer och resultat (Bryman & Bell, 2005: 23, 40, 590). En nära besläktad 

forskningsansats till den deduktiva och induktiva teorin är abduktion. En filosofi där 

forskaren rör sig mellan teori och empiri. Till skillnad från induktiv teori så förkastar 
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inte den abduktiva forskaren tidigare teorier vilket gör att den till viss del kan kopplas 

till den deduktiva teorin. När empirin sedermera analyseras är det möjligt att kombinera 

informationen med relevant teori vilket i sin tur kan leda till nya upptäckter (Alvesson 

& Sköldberg, 2008:55). 

 

Forskningsansatsen som appliceras i denna studie är först och främst induktiv då vi 

analyserar huruvida organisationer uppfattar arbetsmiljö som ett konkurrensmedel och 

en framgångsfaktor. Här finns en utgångspunkt i den teori som finns och regeringens 

föresats, som vi prövar mot verkligheten. Sedan växlar vi till deduktiv forskning där vi 

analyserar hur organisationer mäter arbetsmiljö som ett konkurrensmedel och 

framgångsfaktor, vilka aspekter av arbetsmiljö som mäts samt hur arbetsmiljö kan 

integreras i ett ekonomistyrningssystem. Detta eftersom det, vilket vi konstaterar i 

problemdiskussionen, saknas teorier kring på området. På så sätt har vi sammantaget en 

abduktiv ansats som rör sig mellan teori och empiri för att anpassa oss till forsknings-

områdets beskaffenhet. 

 

 
Figur 1. Vi har en deduktiv ansats när det gäller frågan om arbetsmiljö som ett 

konkurrensmedel och en framgångsfaktor, då detta är en hypotes som bland annat regeringen 

står för och vi prövar denna hypotes mot verkligheten. När det gäller mätning och integrering 

av arbetsmiljö i ekonomistyrning är däremot vår ansats induktiv, då vi tittar på verkligheten, 

mäter och tolkar den och sedan gör generaliseringar. Modellen anpassad efter Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2011: 9, 15). 
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2.3 Insamling av teori 
Insamlingen av teori görs genom sökningar av såväl litteratur som akademiska artiklar 

som är relevanta utifrån vårt syfte och våra problemformuleringar. Det handlar om teori 

kring generella perspektiv: 

 

● framgångsfaktorer och konkurrensmedel för organisationer 

● ekonomistyrning och mätning 

● indikatorer och nyckeltal. 

 

Det handlar vidare om specifika perspektiv: 

 

● arbetsmiljö som framgångsfaktorer och konkurrensmedel för organisationer 

● arbetsmiljö i ekonomistyrning/mätning 

● arbetsmiljöindikatorer och nyckeltal kring arbetsmiljö. 

 

När det gäller det generella perspektivet vill vi skapa en bakgrund och ett jämförelse-

objekt till det specifika perspektivet. Detta mer övergripande perspektiv utgår främst 

från vedertagen litteratur, kompletterad med några färre relevanta akademiska artiklar. 

 

För det mer specifika perspektivet har vi valt att samla in på både bredden och djupet. I 

Linnéuniversitetets elektroniska katalog har vi sökt på kombinationer av arbetsmiljö 

respektive olika ord för framgångsfaktorer och konkurrensmedel, ekonomistyrning och 

mätning samt indikatorer och arbetsmiljö. För att komplettera detta har vi i det digitala 

vetenskapliga arkivet, Diva, sökt efter svenska uppsatser, avhandlingar och andra 

forskningsrapporter i ämnet. Vidare har vi tittat på vad andra institutioner såsom 

Arbetsmiljöverket och Europeiska arbetsmiljöbyrån har tagit fram i forskningsväg. 

 

2.4 Kvantitativ studie 
Grundläggande inom den kvantitativa forskningen är att observationer och resultat skall 

kunna härledas från teori. De huvudsakliga intresseområdena för den kvantitativa 

forskaren är mätning, kausalitet, generalisering och replikation (Bryman & Bell 

2005:99). 

 

Den mest kritiska uppgiften är just mätningen vilket inte alltid visar sig i praktiken. 

Kausalitet, “orsak-verkan”, är en annan viktig faktor där fokus ligger vid att kunna 
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förklara något. Intresset ligger sällan vid att kunna beskriva “hur” någonting är, utan 

följaktligen “varför”. I stora drag handlar det om hur tillförlitlig forskarens kausala 

slutsatser bedöms vara (Bryman & Bell 2005: 99). Generalisering av resultat är en 

annan grundläggande utgångspunkt för den kvantitativa forskaren, ett resultat som 

sedan kan överföras till andra grupper och situationer genom ett representativ urval 

(Bryman & Bell 2005: 100). Möjligheten till replikation är således viktig för att 

forskarens resultat ska ha validitet, det vill säga resultaten måste kunna reproduceras 

(Bryman & Bell 2005: 102). 

 

Vi inledde den kvantitativa undersökningen med en enkätundersökning, som gav oss en 

grov genomgång och svar på frågan “hur mycket av ett visst slag” (Kvale & Brinkmann, 

2009: 133) och därmed en bred täckning kring de intressanta frågorna (Halvorsen, 1992: 

95). Fördelen med en kvantitativ studie är att en stor mängd data kan analyseras snabbt 

samt att insamlingen av data går tämligen fort (Halvorsen, 1992: 87). 

 

Vi valde att skicka enkäten till de 21 medlemmarna i Swedish Standards Institute, SIS, 

kommitté kring arbetsmiljöledningssystem. Den gruppen är inte på något sätt 

representativ för landets organisationer i stort, men är ett strategiskt val (Halvorsen, 

1992: 100) då den är en grupp som såväl i sitt kommittéarbete som i vardagen har 

kunskaper i frågorna då de på ett eller annat sätt representerar sina organisationer utifrån 

en specialistkompetens kring arbetsmiljö. Den valda gruppen bär på den myckna 

information som Rosengren & Arvidson (2002: 124) hävdar gör den till ett förstahands-

val. Samtidigt betyder det begränsade underlaget att det är svårt att göra 

generaliseringar. 

 

Enkäten var webbaserad med obligatoriska svar, förutom när det gällde fritextsvaren, se 

bilaga A. Frågorna konstruerades med utgångspunkt i vårt syfte och våra problem-

formuleringar, i linje med Ejlertssons (2005: 16) rekommendationer. Enkätfrågorna 

bestod av, vid sidan av bakgrundsfakta, fyra delar där frågorna handlade om: 

 

● Arbetsmiljö som en framgångsfaktor och konkurrensfördel, det vill säga om 

uppfattningen av arbetsmiljö och vad arbetsmiljöarbetet kan bidra till för 

organisationen. 

● Vilka arbetsmiljöaspekter som mäts. 
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● Fördelar och nackdelar med att mäta olika aspekter kopplat till prestations-

mätningar och deras funktion att mäta, följa upp och utvärdera. 

● Arbetsmiljöaspekter som en integrerad del i ekonomistyrningen eller som ett 

separat bokslut. 

 

Följebrevet och enkätens utformning bygger också de på Ejlertssons (2005: 39 ff.) råd. 

För att skapa ett förtroende för undersökningen så har vi i följebrevet framhållit 

(Rosengren & Arvidson, 2002: 158): 

 

● undersökningens vetenskaplighet 

● undersökningens vikt 

● anonymitetsskyddet. 

 

Enkäten operationaliserade vi genom att utgå ifrån problemområdena och därefter bryta 

ner dem i konkreta frågor (Ejlertsson, 2005: 46). Vi varierade frågorna, bland annat 

genom att använda såväl öppna som fasta frågor för att utnyttja båda sättens fördelar, 

nämligen de öppnas tillåtelse att svara fritt utan att ledas och precisionen i svaren på 

fasta frågor som underlättar bearbetning och jämförelser (Halvorsen, 1992: 87 ff.). 

 

Då vi medverkade vid ett möte med SIS arbetsgrupp för arbetsmiljöindikatorer, som 

utgör en del av SIS kommitté för arbetsmiljöledningssystem, fick vi en god inblick i 

vårt urvals kunskaper på området. På så sätt har vi kunnat säkerställa det behov som 

Rosengren & Arvidson (2002: 141) pekar på kring vikten att frågorna är begripliga för 

respondenterna. 

 

För att vidare tillförsäkra vår materialinsamling prövade vi ett utkast av enkätunder-

sökningen på dels vår handledare och andra studenter vid uppsatskursen, dels en 

projektledare vid SIS och kunde på så sätt åstadkomma det flertal förprövningar som 

Rosengren & Arvidson (2002: 157) menar är nödvändiga. Efter att ha fått konstruktiv 

kritik så reviderade vi enkäten innan den skickades ut. 

 

2.5 Kvalitativ studie 
Enligt Yin (2007) är en kvalitativ studie mer lämplig då forskaren vill få en djupare 

förståelse inom sitt forskningsområde. Den kvalitativt inriktade forskaren är betydligt 

mer benägen att beskriva mängder av deskriptiva detaljer om den sociala 
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verkligenheten, till skillnad från den kvantitativa forskaren (Yin 2007:32). För att skapa 

en djupare förståelse än vad enkätundersökningen kan inbringa, har vi därför 

kompletterat denna kvantitativa del med en kvalitativ (Rosengren & Arvidson, 2002: 

141; Halvorsen, 1992: 92). I slutet av enkäten kunde den som kunde tänka sig att vara 

med i en kvalitativ fortsättning av studien fylla i sina kontaktuppgifter. Tre av 

respondenterna var positiva till en fortsatt kvalitativ studie. Dessa presenteras i tabell 1 

tillsammans med datum och tidsåtgång för de intervjuer som genomfördes. 

 

Tabell 1. De semistrukturerade intervjuerna, respondenter, datum och tid. 

 

Tre fysiska intervjuer bokades in, men i slutänden blev det bara en, nämligen den med 

Vattenfall. De övriga två genomfördes via telefon. Alla tre intervjuerna spelades in med 

respondenternas medgivande. Båda författarna var med om intervjuerna med ESAB och 

Sandvik Mining, vilket borgar för en god validitet. I fallet Vattenfall har den av 

författarna som inte var närvarande i efterhand kunnat lyssna igenom intervjun. 

 

Enligt Bryman & Bell (2005) är intervjuer den vanligaste metoden för att samla in 

empiriska data inom den kvalitativa forskningen. Detta beror på att intervjuer är det 

mest flexibla tillvägagångssättet i jämförelse med exempelvis etnografi och deltagande 

observation, vilka är väldigt tidskrävande (Bryman & Bell, 2005: 360-361). 

 

Kvalitativa intervjuer kan delas in i två huvudsakliga slag, nämligen ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. I en ostrukturerad intervju använder forskaren enbart lösa 

minnesanteckningar och teman för att genomföra intervjun. Vanligtvis ställer 

intervjuaren bara en enda fråga som respondenten sedan får tolka och svara på helt fritt. 

I denna studie använder vi oss dock av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi 

berör specifika ämnesområden som sedan är öppna för vidare diskussion. Vi har använt 

oss av en intervjuguide, se bilaga D. Respondenten får på så sätt möjlighet att kunna 

formulera sina svar relativt fritt, samtidigt som det ger intervjuaren möjlighet till att 

kunna ställa följdfrågor som ligger utanför intervjuguiden. Fokus ligger därmed på vad 

respondenten upplever som vitala händelser, mönster och beteenden (Bryman & Bell, 
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2005: 362-363). Detta förhållningssätt ställer stora krav på intervjuaren vad gäller 

kunskaper på området och de metodologiska överväganden som ofta måste fattas beslut 

om i själva intervjuögonblicket (Kvale & Brinkmann, 2009: 32). Vi återkommer till 

författarnas förkunskaper på området i nästa kapitel kring validitet. 

 

2.6 Validitet 
Begreppet validitet handlar om giltigheten och relevans såväl när det gäller det 

teoretiska planet med problemformulering och tolkning av empiri, som när det gäller 

empiri i sig så att de data som samlas in är giltiga och relevanta för den valda problem-

formuleringen (Halvorsen, 1992: 41ff.). Ett annat sätt att uttrycka det är att validitet 

handlar om frånvaron av systematiska mätfel (Rosengren & Arvidson, 2002: 201). 

 

Kvale & Brinkmann (2009: 266) menar att en avgörande fråga för bedömningen av 

validiteten vid bland annat forskningsintervjuer är forskarnas trovärdighet, som bedöms 

utifrån kvaliteten på tidigare forskning, använda metoder och begreppsbildning. Båda 

författarna har i sina kandidatuppsatser skrivit om ekonomistyrning (Olofsson, 2011; 

Gustafsson & Forsberg, 2011). Den kurs som har föregått denna magisteruppsats har 

ytterligare förstärkt kunskaperna i ämnet. Morgan Olofsson är kommunikationschef vid 

Arbetsmiljöverket, vilket å ena sidan borgar för kunskaper i ämnet arbetsmiljö, å den 

andra medför det risker kring förutfattade meningar kring arbetsmiljö som framgångs-

faktor och konkurrensmedel. Denna senare risk har författarna varit medvetna om och 

hanterat genom att båda har varit aktiva i alla delar av arbetet. 

 

För att säkerställa validiteten på slutprodukten har vi försökt att kontinuerligt validera 

forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2009: 267). Utifrån den beskrivning vi gjort 

av metoder ovan så har undersökningen en god validitet, det vill säga vi mäter det vi 

avser att mäta, vilket enligt Rosengren & Arvidson (2002: 167) handlar om yt-

validiteten. Genom att använda två metoder, enkät såväl som intervju, har vi kunnat 

skapa ett visst mått av extern validitet genom att kunna jämföra och fördjupa svar från 

två olika undersökningar (Rosengren & Arvidson, 2002: 197). Begreppsvaliditen 

handlar om utvecklad teori och ett starkt samband mellan två teoretiska begrepp 

(Rosengren & Arvidson, 2002: 197) och där menar vi att vi redan i inledningen har 

skapat grunden till detta och sedan fortsatt i den teoretiska referensramen. 
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2.7 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig studien är, där ett mål är att andra forskare ska 

kunna göra om studien med samma resultat (Halvorsen, 1992: 42) eller annorlunda 

uttryckt frånvaron av slumpmässiga mätfel (Rosengren & Arvidson, 2002: 201). Också 

här menar vi att vårt metodval, vår beskrivning av detta val och vår noggrannhet i ut-

formningen av enkäten och intervjuguiden gör reliabiliteten god. I bilagorna A och B 

finns såväl enkäten som de samlade svaren på enkäten och i bilaga D frågeunderlaget 

till intervjuerna för att underlätta för andra forskare att upprepa studien. 

 

Några av frågorna i enkäten har många svarsalternativ, vilket skenbart kan öka känslig-

heten där risken är att alternativen inte täcker in alla möjliga svar och därmed äventyrar 

tillförlitligheten (Rosengren & Arvidson, 2002: 153). Vi har försökt åtgärda detta 

genom att lägga till en restkategori som svar på dessa frågor för att samla upp det som 

faller utanför de fasta svarsalternativen. 

 

Andra hot mot reliabiliteten är externt och internt bortfall, alltså de som väljer att inte 

alls svara på frågorna och de som väljer att inte svara på vissa frågor. Enkäten har på 

flertalet frågor svarsalternativet “vet ej” och “vill inte svara”, vilket riskerar att öka det 

interna bortfallet och för att minska den risken fanns ett följebrev, se bilaga A, för att 

skapa ett förtroende som minskar bortfallet (Rosengren & Arvidson, 2002: 158). Vi 

skickade ut enkäten den 27 februari 2013, bad om svar före den 22 mars 2013 och 

påminde två gånger för att minska det externa bortfallet. Trots detta var bortfallet stort. 

Bara 7 av 21 svarade på enkäten, vilket innebär ett externt bortfall på 66 procent, vi 

återkommer till detta såväl i genomgången av enkäten i kapitel 4.2 och 6.8. 

 

För att säkerställa våra semistrukturerade intervjuer har all data dokumenteras på ett 

tillförlitligt sätt. Samtliga intervjuer är, med respondenternas medgivande, inspelade 

digitalt. Vi har under hela studien testat reliabiliteten för intervjuare och bedömare, så 

som Kvale & Brinkmann (2009: 125) rekommenderar. Det har vi gjort genom att 

försöka minska på den godtyckliga subjektiviteten (Kvale & Brinkmann, 2009: 263 ff.) 

genom att båda författarna har varit aktiva i hela arbetet. Vi har också låtit 

respondenterna läsa igenom ett av de allra sista utkasten av studien. Ett antal 

felaktigheter har därmed kunnat åtgärdas. 
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2.8 Källkritik 
Källkritik handlar om att se till att fakta är korrekta och det görs utifrån fyra källkritiska 

principer (Thurén, 2005: 13): 

 

● Äkthet, det vill säga om källan är den som den utger sig för att vara. 

● Tidssamband, där det handlar om hur lång tid som gått mellan händelsen och 

källans berättelse. 

● Oberoende, med vilket avses hur väl källan står för sig själv. 

● Tendensfrihet, med frågan om källan har skäl att ge en falsk bild. 

 

Vi lät SIS skicka ut enkäten till medlemmarna i kommittén för arbetsmiljölednings-

system, vilket förbättrar äktheten. Samtidigt kan vi inte vara helt säkra på att det är rätt 

personer som har svarat på enkäten. Tidssambandet är här ett mindre problem, då vi 

frågar om hur något är i nutid. Oberoendet kan ifrågasättas då det var just SIS som 

skickade ut enkäten och det kan ha påverkat svaren. Det största problemet gäller dock 

tendensfriheten, där det finns risk att respondenterna gett en falsk bild till exempel för 

att framställa sin organisation i bättre dager. Här ryms också frågan om det faktum att 

en av författarna är verksam vid Arbetsmiljöverket, något vi beskriver hur vi har 

hanterat i kapitel 2.6 men också genom att tillämpa den forskningsetik som vi nu ska 

redogöra för. 

 

2.9 Forskningsetik 
Vi strävar efter vetenskaplig hederlighet, noggrannhet, klarhet, självkritik och en god 

forskningsetik (Ehn & Löfgren, 2001: 167). När det gäller hederlighet, noggrannhet, 

klarhet och självkritik följer vi Gustafssons et al. (2006: 13 ff.) rekommendationer kring 

forskning som bland annat pekar på: 

 

● Värdet av forskning, som instrument, sig själv och som process. 

● Kraven på forskaren, där första steget är att förstå hens egna bindningar och 

motiv. 

● Kvaliteten på forskningen, där utgångspunkten måste vara klar, metodval 

genomförs på ett korrekt sätt, argument är tydligt formulerade och relevanta för 

slutsatsen samt att dokumentationen och rapporten karaktäriseras av klarhet, 

ordning och struktur. 
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● Ärlighet och integritet, med bland annat krav på att inte förfalska något, utan till 

och med ta upp saker som talar emot en egen hypotes samt att stå fri från 

påtryckningar. 

● Regler om CUDOS, det vill säga “communalism” (att forskarsamhället ska få ta 

del av resultaten), “universalism” (att bara bedöma vetenskapligt arbete utifrån 

vetenskapliga kriterier), “disinterestedness” (att bara drivas av att bidra till ny 

kunskap) och “organized scepticism” (att hela tiden ifrågasätta och granska samt 

invänta slutsatser till dess det finns tillräckligt underlag). 

 

Vi har också följt de fyra huvudkraven kring forskningsetik som ställs upp på 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 1990: 7 ff.): 

 

● Informationskravet, som går ut på att forskaren ska informera de som berörs av 

forskningen om syftet. 

● Samtyckeskravet, som innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan, att de avgör omfattning, inte ska utsättas för påtryckningar kring 

detta och att beroendeförhållanden ska undvikas. 

● Konfidentialitetskravet, vilket handlar om att uppgifterna ska ha största möjliga 

konfidentialitet för att det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att 

komma åt uppgifterna. 

● Nyttjandekravet, om att uppgifter om enskilda personer bara får användas för 

forskning. 

 

Vi har också, som nämnts, följt rekommendationerna (Vetenskapsrådet, 1990: 15) att 

låta deltagarna i den kvalitativa studien ta del av bland annat etiskt känsligt material och 

kontroversiella tolkningar före publicering. Vi kommer efter publicering att ge 

intresserade information om forskningsresultaten. 
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3 Teoretisk referensram 
Här tar vi upp de referenser i form av teorier och konceptuella modeller som sätter in syftet i 

sin kontext. Detta är på så sätt en teoretisk grund för nästa steg i följande kapitel kring empirin. 

Vi varvar två perspektiv: en genomgång av generella teorier och en specifik kring arbetsmiljö. 

Dessa perspektiv anlägger vi på tre områden: 

● konkurrensmedel och framgångsfaktorer 

● ekonomistyrningssystem och mätningar  

● indikatorer och nyckeltal. 

 
3.1 Konkurrensmedel och framgångsfaktorer 

“To an economist, the cost of a good or service is the maximum value of the 

opportunities foregone in obtaining that good or service” (Harrington et al., 

2000: 301). 

 

En ökad konkurrens om kunder, medarbetare och kapital innebär att organisationens 

erbjudande granskas i detalj av olika intressentgrupper. Ledningen måste därför säker-

ställa att organisationens resurser används på bästa tänkbara sätt. Det är nödvändigt att 

mål och strategier ligger i linje med marknadens krav samt att organisationen möter 

kundernas behov och önskemål. Att vara långsiktigt konkurrenskraftiga kräver en 

balans mellan tillräckliga vinster, önskvärd tillväxt, förnyelseförmåga samt attrahera 

viktiga intressenter (Nilsson et al., 2010: 23, 51).  

 

Olve et al. (1999) betonar vikten av att identifiera vad som krävs av företaget för att 

kunna uppnå sin strategi och vision. Det handlar om att identifiera de faktorer som 

påverkar mest och som är fundamentala för att lyckas med strategin (Olve et al., 

1999:80). Enligt Zwikael & Globerson (2006) är kritiska framgångsfaktorer de delmål 

som måste uppnås och de omständigheter som måste råda för att verksamheten ska 

kunna fullgöra sin affärs- eller verksamhetsidé. Kritiska framgångsfaktorer består av ett 

begränsat antal områden där resultaten kommer att säkerställa organisationens 

framgångsrika konkurrenskraftiga prestanda. Att vara medveten om de kritiska 

framgångsfaktorerna är av stor betydelse, eftersom det hjälper ledningen att fokusera på 

de mest relevanta faktorerna (Zwikael & Globerson, 2006). 

 

Catasús et. al. (2008) menar att nyckeln till framgång först och främst handlar om att 

förstå att det inte finns några generella framgångsfaktorer då alla organisationer ser 

olika ut i sin struktur (Catasús et al., 2008: 15). Enligt Hallgård & Johansson (1999) 

använder framgångsrika företagsledare inte alltför många framgångsfaktorer, men heller 
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inte alltför få. Fler än sju eller åtta faktorer skapar en alltför bred målbild, och färre än 

fyra ger, i de flesta fall, en alltför övergripande och abstrakt bild. Kritiska framgångs-

faktorer bör vara en lagom mix av taktiska och strategiska samt omfatta långsiktiga och 

kortsiktiga framgångar (Hallgård & Johansson 1999:33).  

 

3.2 Arbetsmiljö som framgångsfaktor och konkurrensmedel 
“It is tempting to think that health and safety should always come first in any 

decisions involving risks to human health and safety.  However since resources 

are scarce, individuals, employers and society have to make choices between 

health and safety and other competing wants. Given that health and safety is a 

normal good, the choice of the optimal level of health and safety is a decision 

concerning the appropriate trade-off between competing uses of scarce 

resources” (Georgiou et al., 2011: 1). 

 

Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön betraktas som en del av en organisations 

produktionskostnad (Gullberg & Rundqvist, 2010: 25). Samtidigt kan dessa åtgärder 

vara lönsamma för en organisation. I förarbetena till AML heter det att det är 

nödvändigt att bedömningen är nyanserad när krav ställs på arbetsmiljöns beskaffenhet, 

det vill säga att insatser för att förbättra arbetsmiljön måste vara rimliga i förhållande till 

de resultat som kan uppnås (Gullberg & Rundqvist, 2010: 65). Det viktigaste är att det 

finns en helhetssyn där arbetsgivare, fackföreningar och medarbetare förstår att det är 

lönsamt för alla att skapa en bra arbetsmiljö (Gullberg & Rundqvist, 2010: 11). 

 

3.2.1 Är en god arbetsmiljö lönsam och går det att mäta? 

EU:s arbetsmiljöbyrå hävdar att arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar kostar de 

flesta länder mellan 2,6 och 3,8 procent av bruttonationalprodukten (Europeiska 

arbetsmiljöbyrån, 2013). Storbritanniens motsvarighet till Arbetsmiljöverket har tagit 

fram beräkningar som visar att en dålig arbetsmiljö kostar företagen i landet 3 miljarder 

pund (HSE, 2012: 19), motsvarande 30 miljarder kronor. Båda dessa beräkningar är på 

samhällsnivå eller på en aggregerad nivå. Den mesta forskningen på organisationsnivå 

är inte lika precis och handlar inte om huruvida arbetsmiljöåtgärder i sig är lönsamma 

eller kostsamma, utan om huruvida lagar och regler på området är det. Här finns det 

olika uppfattningar om värdet av nyttan är högre än kostnaden för att åstadkomma 

denna nytta när det gäller arbetsmiljö, det vill säga om arbetsmiljö är en framgångs-

faktor och ett konkurrensmedel eller tvärtom kostsamt för organisationer. Den forskning 

som finns har olika utgångspunkter och kommer fram till olika slutsatser. Här en 

genomgång, som fördjupas i nästa kapitel: 
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● Regler kring arbetsmiljö i USA försämrar företagens produktivitet kraftigt 

(Elder, 1985; Gray, 1987). 

● Regler kring arbetsmiljö i USA försämrar mindre företags produktivitet något 

och i något mindre omfattning även deras konkurrenskraft (Poorsoltan, 1981). 

● En studie av 108 arbetsmiljöprogram inom såväl privat som offentlig sektor i 

Sverige visade att det i 72 procent av fallen bedömdes som att produktivitets-

förbättringar berodde just på satsningarna på arbetsmiljö (Johansson, 1997: 403). 

Investeringarna i arbetsmiljön blev därmed lönsamma inom tre år i genomsnitt 

(Johansson, 1997: 410). 

● Flera brittiska studier visar att företag ser arbetsmiljöarbetet som en kostnad och 

inte som en lönsam investering (Wright, 1998: iv). 

● En god ergonomi i arbetet höjer kvaliteten på produkter och minskar kassationer 

med 30 till 50 procent (Axelsson, 2000: III). 

● Investeringar i ergonomi vid Volvo var lönsamma genom att de ledde till lägre 

personalomsättning, lägre frånvaro, färre skador, färre och mindre omfattande 

produktionsavbrott samt högre kvalitet och produktivitet (Munck-Ulfsfält, 2003: 

22). 

● Arbetsmiljöinvesteringar är ofta lönsamma, även om studierna är få och har 

metodbrister (Eklund et al., 2006: 38). 

● Bra arbetsmiljö bidrar till förbättrad hälsa, vilket i sin tur leder till ett minskat 

produktionsbortfall (Lohela Karlsson, 2010). 

● Regler och inspektioner utifrån regler gör arbetsplatserna säkrare, vilket är 

lönsamt för arbetsgivare och arbetstagare, och kostnaden är mindre än nyttan 

(Levine et al., 2012: 907; Eklund et al., 2011).  

● Det är mycket lönsamt att arbeta med effektiva förebyggande och tidiga 

rehabiliterande insatser mot psykisk ohälsa, både ur ett företagsekonomiskt och 

ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (Johrén, 2013: 3). 

 

3.2.2 Fördjupning kring tidigare forskning om huruvida en god arbetsmiljö är 
lönsam och om det går att mäta 

Elder (1985) studerade data från åren 1971 och 1976 från 20 företag från var och en av 

USA:s 49 delstater. Elder (1985: 331) dömer ut de positiva effekterna av arbetsmiljö-

regleringar som små och hävdar samtidigt att kostnaderna är större än nyttan. 
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Gray (1987) studerade data från 450 amerikanska företag i tillverkningsindustrin från 

åren 1958 till 1978 och hävdar att det finns ett påtagligt, negativt samband mellan 

regleringar på arbetsmiljö- och miljöområdet och produktivitetstillväxt. Grays (1987: 

998) visar att 30 procent av nedgången i produktiviteten under 1970-talet kan förklaras 

av regleringar på området och att huvuddelen beror på arbetsmiljöregleringar (Gray, 

1987: 1005). Detta handlade om stora företag, då mindre företag i USA var undantagna 

från arbetsmiljöregleringar fram till 1988 (Poorsoltan, 1991: 89). En studie av 505 

amerikanska företag med färre än 300 anställda visar att när de började omfattas av 

arbetsmiljöregleringar så uppstod smärre negativ påverkan på produktivitet och även än 

mindre negativ påverkan på konkurrenskraften (Poorsoltan, 1991: 94). 

 

Levine et al. (2012) undersökte i Kalifornien, USA, dels 409 slumpvis utvalda företag 

som inspekterats av motsvarigheten till Arbetsmiljöverket, dels 409 slumpvis utvalda 

företag som inte inspekterats. Slutsatsen är att inspektionerna och de därpå följande 

förbättringarna av arbetsmiljön medförde att olycksfallen minskade vilket ledde till 

ekonomiska vinster för såväl arbetsgivare som arbetstagare (Levine et al., 2012: 911).  

 

Wright (1998: 69) pekar på ett antal studier som indikerar att förbättringar i arbets-

miljön inte uppfattas leda till konkurrensfördelar, som produktivitetsförbättringar, utan 

att investeringarna i stället uppfattas ha en begränsad effekt på produktivet eller bara ses 

som kostnader som ska minimeras. Detta leder enligt Wright (1998: 69) till att 

investeringar i arbetsmiljön just betraktas som kostnader och inte investeringar för att 

minska skador och sjukdomar på grund av arbetsmiljön. Detta gäller framför allt företag 

som inte mäter kostnaderna för skador och sjukdomar. Kostnaderna för investeringarna 

är mätbara, men inte de finansiella vinsterna. 

 

Eklund et al. (2006: 38) menar utifrån en genomgång av befintlig forskning att 

satsningar på arbetsmiljö ofta är lönsamma för en organisation, utifrån indikationer på 

ekonomiska effekter på produktivitet och kvalitet samt i mindre grad utifrån lägre 

kostnader för frånvaro. 

  

I en studie kring arbetsmiljö i slakteribranschen i Sverige av Eklund et al. (2011) följdes 

ett projekt inom slakteribranschen där utgångspunkten var att beakta arbetsmiljö-

aspekterna och företagens konkurrenskraft samtidigt. Projektet tog fram ett antal 



  
 

24 

åtgärder som förväntades minska antalet arbetsskador hos styckare, stärka konkurrens-

kraften för företagen och samarbetet i branschen (Eklund et al., 2011: 5). Studien av 

detta projekt visar att flera av de åtgärder som togs fram förbättrade såväl arbetsmiljön 

som företagens ekonomi (Eklund et al., 2011: 16). En åtgärd som särskilt lyfts fram är 

att förbättra skärpan på de knivar slaktarna använder genom att använda bra knivstål, 

slipmaskiner och professionella knivslipare i en god organisation parat med att 

styckarna får träna på tekniken för styckning så att knivskärpan behålls bättre (Eklund et 

al., 2011: 16). Skälet till att just knivskärpan förbättrar både arbetsmiljö och ekonomi är 

att skarpa knivar förbättrar den fysiska belastningen för styckarna, minskar risken för 

olycksfall samtidigt som kvaliteten, utbytet av råvaran och arbetstakten förbättras 

(Eklund et al., 2011: 17). 

 
Figur 2. Förhållandet mellan psykosociala arbetsmiljöförhållanden, medarbetarnas hälsa och 

bortfall i produktionen där samma faktorer som påverkar hälsan också påverkar produktionen 

(Lohela Karlsson, 2010: 29). 

 
3.2.3 Sammanfattning om huruvida en god arbetsmiljö är lönsam och om det går 
att mäta 

Det forskningen i föregående avsnitt visar, är att det inte finns någon samstämmighet 

kring huruvida arbetsmiljöregleringar och de därpå följande investeringarna är 

lönsamma eller tvärtom kostsamma för organisationer. Harrington et al. (2000) 

konstaterar att det finns en intressant ideologisk skillnad mellan dem som tenderar att på 

förhand överdriva kostnaden av en reglering och de som underdriver densamma. Det 

stora problemet är dock att det i grunden handlar om orsak och verkan och att göra en 

analys av kostnader och intäkter av arbetsmiljöarbete, vilket är problematiskt då 

(Wessleus, 2005): 

 

● Sambanden ofta inte är helt klara. 

● Det är svårt att presentera olika, ibland omätbara, variabler i ekonomiska termer. 

● Det krävs ett marknadsvärde, vilket i det yttersta fallet handlar om värdet av ett 

människoliv som räddas. 
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● Effekterna kan dröja i många år, till exempel frånvaron av asbetslunga. 

 

Men hur ser det då ut med förekomsten av mätningar av arbetsmiljö? Låt oss se närmre 

på detta i nästa avsnitt efter en generell genomgång av ekonomistyrning och mätning.  

 

3.3 Ekonomistyrning och mätning 

Enligt Nilsson et al. (2010) bör ekonomistyrning i första hand utformas och användas 

för att formulera och genomföra strategier. Det arbetet bör bidra till samtal om mål och 

strategisk inriktning samt hur den ska genomföras. Det handlar inte om att mekaniskt 

rapportera ekonomiska resultat till ledningen, utan att i olika delar av organisationen 

skapa miljöer med information, förutsättningar och motivation som gör att strategiskt 

och ekonomiskt fördelaktiga beslut fattas (Nilsson et. al., 2010: 9). Enligt Anthony & 

Govindarajan (2006) är de främsta delarna i ett ekonomistyrsystem planering, 

koordinering och kommunikation kring vad som behöver utföras (Anthony & 

Govindarajan, 2006:7).  

 

Ett styrsystem har främst två uppgifter att fylla enligt Funck (2009). Först och främst 

handlar det om att reducera osäkerhet i beslutssituationer för att åstadkomma rationella 

allokeringar av resurser. För det andra, att förse ledningen med information och 

underlag om utfallet i verksamheten så att ledningen kan kontrollera att organisationens 

medlemmar tillsammans agerat i linje med organisationens långsiktiga målsättningar 

(Funck 2009: 25). Lindvall (2001) menar att genom mätningar kan viktiga förhållanden 

i en organisation åskådliggöras och bli åtgärdade. Det kan dessutom skapa bättre 

förutsättningar för en gemensam orientering bland företagets aktörer (Lindvall 2001: 

207).  

 

En integrativ och bred syn på ekonomistyrning är enligt Nilsson et al. (2010) nödvändig 

i dagens samhälle. Efter att ha tillämpat moderna begrepp som outsourcing och 

konkurrensutsättning behöver den kärna som blir kvar utnyttja ekonomistyrningens 

möjligheter för att skapa fokus och delaktighet. God strategisk styrning speglar 

organisationens situation då det är viktigt att hänga med i utvecklingen. Nilsson et al. 

(2010) urskiljer tre övergripande trender som har betydelse för ekonomistyrningen, 

vilka är konkurrensutsättning och kundorientering, tydligare och fler krav (transparens 

och kontroll) samt IT-utvecklingen som ändrar förutsättningarna för styrningen. Dessa 
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trender är inte bara är nödvändiga att känna till, utan måste också bearbetas för alla 

organisationer som värnar om sin konkurrenskraft (Nilsson et al., 2010: 31, 32). 

 

Enligt Lindvall (2001) är tilltagande globalisering, ny informationsteknik, ägarstyrning 

och kunskapsarbetets framväxt, viktiga trender att ta hänsyn till (Lindvall, 2001:15). 

Medan Røvik (2008) hävdar att avbyråkratisering, processorientering, från ledning till 

styrning, företaget som förebild och “omdömens” ökade betydelse, är viktiga faktorer 

att beakta för att förbli konkurrenskraftiga (Røvik, 2008: 100).  

 

Nilsson (2010) menar att trender är av stor betydelse för ekonomistyrningen, då den 

berör både den omvärld som organisationen har att integrera med och dess inre värld av 

relationer och beteenden. Vissa kommer till och med till uttryck i lagar och formella 

krav från kunder, andra kan snarare ge fördel i konkurrensen för den som i tid tar fasta 

på dem. Detta anknyter till skillnaden mellan sådant som “måste” göras, till exempel att 

sköta den lagstadgade redovisningen, och sådant som “bör” göras, till exempel att följa 

upp icke-finansiella prestationer (Nilsson et. al., 2010: 31)  

 

Enligt Kaplan & Norton (1996) har den traditionella ekonomistyrningen blivit 

underordnad redovisningen och därmed resulterar i missvisande information. Styr-

systemet försummar även verksamhetens viktigaste strategiska krav, det vill säga, stora 

företags kvartalsrapporter leder till ett omotiverat kortsiktigt tänkande där man felaktigt 

koncentrerar sig på åtgärder som kan få resultateffekt före nästa rapporttillfälle. Vidare 

får organisationer ett vilseledande beslutsunderlag eftersom de endast betonar den 

ekonomiska sidan av verkligheten (Kaplan & Norton, 1996: 7-11). Enligt Catasús et al. 

(2008) är personalens sammansättning, utrustning och beteende viktigt för ett företags 

framgång. Han anser därför att nyckeltal om personalen är en förutsättning för att kunna 

styra verksamheten åt önskvärt håll (Catasús et al., 2008: 3).    

 

Kaplan & Norton (1996: 144) uttrycker det som att “[...] when it comes to specific 

measures concerning employee skills, strategic information availability, and 

organizational alignment, companies have devoted virtually no effort for measuring 

either the outcomes or the drivers of these capabilities. This gap is disappointing since 

one of the most important goals for adopting the scorecard measurement and 
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management framework is to promote the growth of individual and organizational 

capabilities.” 

 

För att komma tillrätta med alla dessa upplevda felaktigheter, efterfrågades ett 

styrsystem som, utöver den finansiella informationen, även lämnade meningsfulla 

uppgifter om andra dimensioner, såsom kunder, processer och egen utveckling av 

system, produkter och medarbetare (Bergstrand, 2010:194, 195). Enligt Bergstrand 

(2010) är det omsorgen av de icke-finansiella delarna som visar hur det finansiella 

utfallet kan tänkas utvecklas på sikt.  

 

Ett sätt att försöka fånga fler dimensioner i ekonomistyrningen och kombinera icke-

finansiell information med finansiell är genom modellen Balanced Scorecard (BSC) 

eller balanserade styrkort. Den första internationellt uppmärksammade tanken på att 

utvidga nyckeltalen i flera dimensioner lanserades i en artikel i Harvard Business 

Review 1992. Under beteckningen balanserade styrkort föreslog de amerikanska 

författarna Kaplan & Norton att arbetet med nyckeltal skulle ske i fyra olika 

dimensioner (Bergstrand, 2010: 195, 196). 

 

● Finansiellt perspektiv 

I detta perspektiv analyseras aktieägarnas bild av företaget, främst med hjälp av 

finansiella nyckeltal. 

● Kundperspektivet 

I kundperspektivet analyseras kundbemötandet i form av marknadsandelar eller 

hur kunderna trivs med företaget i form av mätningar av nya eller förlorade 

kunder. 

● Internt affärsperspektiv  

Här utvecklas nyckeltal för att mäta den interna effektiviteten i form av 

processkostnader i produktion eller administration. 

● Utvecklingsperspektivet.  

I detta perspektiv beskrivs förnyelsen av processer, produkter och kompetens 

genom processutveckling, produktutveckling, utbildning eller rekrytering. 

 

I stället för att bara passivt redovisa hur det gick, kan användningen av det balanserade 

styrkortet både planera och följa upp ett antal nyckeltal i var och en av de nämnda 
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dimensionerna. För varje dimension söker företaget nyckeltal som visar utvecklingen av 

ett antal viktiga framgångsfaktorer, vilket är avgörande för företagets långsiktiga 

utveckling. Tanken är att styrkortet skall kunna identifiera antaganden om vilka orsaks-

samband som kopplar samman prestationer med bakomliggande, långsiktiga strategiska 

arbetsinsatser (Bergstrand, 2010: 196). 

 

3.4 Arbetsmiljö i ekonomistyrningssystem och mätningar 
Som vi tog upp i inledningen så menar Axelsson (2002: 169) att arbetsmiljöarbetet 

borde ses som en del av den ordinarie verksamheten. Emmett (1994: 2-3) menar att 

mätningar av arbetsmiljöarbetet borde integreras med generella system för verksamhets-

styrning. Denna tanke finns också i Sverige: 

 

“Arbetsmiljöarbetet måste integreras i företagens/förvaltningarnas styrsystem 

och bedrivas lika systematiskt som annan verksamhet” (SOU, 1990:49, bilagedel 

B s 87).  

 

“Hanteringen av arbetsmiljön måste bli en viktig styrningsaspekt [...]” 

(Arbetarskyddsstyrelsen, 1999: 131). 

 

“Det råder en samsyn i forskningen om att arbetsmiljöfrågor ska ses som en del 

av företagets övergripande ledningsstruktur och inte som en separat 

affärsprocess [...] En effektiv hantering av arbetsmiljöfrågor anses nära kopplad 

till strategisk verksamhet som ska stärka organisationens övergripande resultat” 

(Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2011: 1-2). 

 

 

Som vi tidigare konstaterat så är mätningar en del av ekonomistyrningen och dessa 

mätningar åskådliggör viktiga förhållanden och skapar bättre förutsättningar för en 

gemensam orientering mot målkongruens genom att bland göra det möjligt att påvisa 

framgångsfaktor och konkurrensmedel. OECD (2008: 22) konstaterar också att det i 

ekonomistyrningssystem bör användas indikatorer kring säkerhet som samlas in lika 

ofta som andra data och sammanställs med dessa i rapporter. Schmidt & Antonsson 

(2002: 7) konstaterar att en viktig lärdom från hur personalekonomiska nyckeltal 

användes i början av 90-talet är att metoderna byggs upp konsekvent och baseras på 

etablerade ekonomiska värderingar som gör jämförelser möjliga. Goetzel & 

Ozminkowski (2000: 121) menar därtill att insatser för personalens hälsa och väl-

befinnande bör integreras med aktiviter för att höja produktiviteten, för det är först då 
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det går att se vinsterna med att investera i personalen. Merrill et al. (2013: 10) vänder 

till och med på perspektivet och menar att organisationer som vill höja produktiviteten 

måste anlägga ett holistiskt perspektiv och arbeta med personalens hälsa och 

engagemang. Merill et al. (2013: 11) gick igenom svar på en hälsoenkät där över 20 000 

anställda vid tre företag i USA hade svarat åren 2008 till 2010. Slutsatsen var att de 

anställda själva ansåg att resultatet av deras arbete i hög grad berodde på: 

 

● medarbetarnas engagemang för verksamheten 

● hälsovanor 

● fysisk hälsa. 

 

Att kunna följa något ställer krav på att målen är mätbara och att mätningar följer upp 

måluppfyllelsen och där spelar nyckeltal en mycket viktig funktion (Schmidt & 

Antonsson, 2002: 5). För att minska kostnaderna för sjukfrånvaron föreslog den svenska 

regeringen 2001 ett försök med det som kallades hälsobokslut (Ds 2001: 28). I en 

utvärdering av hur arbetet med hälsobokslut gick i sju kommuner blev en av slutsatserna 

vikten av att integrera detta “[...] i det dagliga ledningsarbetet, i den ordinarie 

planeringen, i styrningen och uppföljningen av verksamheten. Det är ambitiöst, inte lätt, 

men viktigt” (Johansson & Cederqvist, 2005: 7 ff.). 

 

“Att [...] kunna ”mäta” och beskriva arbetsmiljön med nyckeltal har börjat 

diskuteras och är ett sätt att lyfta fram arbetsmiljön. Dessutom är nyckeltal ett 

redskap som företagen känner igen och använder i andra sammanhang” 

(Schmidt & Antonsson, 2002: 3). 

 

Europeiska arbetsmiljöbyrån (2002: 18) pekar också på behovet av att integrera 

arbetsmiljö i ekonomistyrningen, men markerar tydligt att ett snävt finansiellt 

perspektiv leder fel. Här föreslår Europeiska arbetsmiljöbyrån (2002) det den benämner 

moderna metoder, såsom det balanserade styrkortet för att ta upp andra perspektiv än 

det rent finansiella. 

 

3.5 Indikatorer och nyckeltal 
“Management and control of any operational enterprise, from landing a 

spacecraft to developing investment portfolios, require the development and 

tracking by indicators of the enterprise’s performance throughout time. Properly 
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developed indicators can serve as signals to management to allow them to take 

appropriate control action” (Øien et al., 2011: 152). 

 

Key Performance Indicators, KPI, är ett begrepp från engelskan som används för att 

mäta effektivitet bland företag. På svenska översätts det vanligtvis till nyckeltal. Vilka 

faktorer som mäts varierar från fall till fall, men syftet är att genom att mäta ett fåtal 

indikatorer, nyckeltal, få ett korrekt mått på effektivitet eller prestation av hela 

verksamheten (Anthony & Govindarajan, 2006:462). Ekonomistyrningsverkets 

definition är att indikatorer är målsatta medan nyckeltal saknar mål och är mer av en 

termometer för att läsa av förändringar i verksamheten (ESV, 2007: 9), vilket också 

stämmer överens med de definitioner SIS använder sig av i sitt arbete med 

standardiserade arbetsmiljöindikatorer (SIS, 2013: 2-3).   

 

Enligt Catasús et al. (2008) har nyckeltal två inneboende komponenter, först och främst 

måste nyckeltal vara tal, och för det andra måste nyckeltalet beskriva något som 

organisationen är intresserad av (Catasús et al., 2008: 32 ). När ett företag eller en 

divisions resultat bedöms, är det i allmänhet inte tillräckligt att bara arbeta med dess 

årsvinst i absoluta tal, då årsvinsten kan vara hög eller låg beroende på om företaget är 

stort eller litet. Det är ofta mycket viktigare att se hur vinsten förhåller sig till det 

disponerade kapitalet, antingen i form av en kvot eller genom att dra bort en 

kapitalkostnad från resultatet. Räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på totalt kapital, 

och räntabilitet på sysselsatt kapital är några exempel på kvotmått, medan ”Residual 

Income” (RI) och ”Economic Value Added” (EVA) är exempel på absolutmått 

(Bergstrand, 2010: 173, 174). Enligt Catasús (2008) kan inte nyckeltal fånga alla de 

komplexa relationer och den mångsidiga verklighet som en organisation består av. 

Nyckeltal är till sin natur förenklingar av de förhållanden som måttet är satt att beskriva 

(Catasús et al., 2008: 3).  

 

Det är svårt att hitta och konstruera bra nyckeltal, men det behöver inte vara någon 

perfekt resultatmått, något som ger en fullständig bild över verksamheten. Det ska dock 

ge en indikation som visar om det är bra eller dåligt och det ska definitivt vara ett 

underlag för vidare diskussion. Ett ändamål är att nyckeltal ska lära oss mer om hur 

saker och ting hänger ihop, att finna, se och acceptera sambanden mellan olika nyckeltal 

och, efter att fått förståelse om sambanden, bli bättre på att styra mot framgång (Catasús 

et al., 2008: 29) 
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Det finns olika typer av indikatorer beroende på hur de fungerar på en tidsaxel. Utfalls-

mått är en indikator på hur väl en organisations strategi blivit implementerad, till 

exempel på detta kan vara “ökade intäkter”. Dessa mätningar handlar vanligtvis alltså 

om utfall: vilket har som syfte att beskriva vad som har hänt för ledningen. Drivande 

indikatorer, “driver measures”, visar utvecklingen av viktiga områden för att realisera 

strategin. Cykeltiden, till exempel hur lång tid en produktionscykel tar, är ett exempel 

på en drivande indikator. Utfallsmåtten indikerar endast det slutliga resultatet medan de 

drivande används för att indikera stegvisa förändringar som i slutändan påverkar 

resultatet (Anthony & Govindarajan, 2006: 464). Det finns olika benämningar, men de 

beskriver i huvudsak samma sak: 

 

● Utfall, “lagging” (Pojasek, 2009) eller “output” (Schmidt & Antonsson, 

2002)/”outcome” (Reiman & Pietikäinen, 2012), som mäter något som redan har 

hänt. 

● “Status” (Schmidt & Antonsson, 2002) eller “monitor” (Reiman & Pietikäinen, 

2012), som mäter ett förhållande vid tidpunkten. 

● Drivande, “drive” (Reiman & Pietikäinen, 2012) , “leading” (Pojasek, 2009; 

Paulson Gjerde & Hughes, 2007), som mäter det som driver en framtida 

utveckling.  

 

3.6 Arbetsmiljöindikatorer och nyckeltal 
Lindberg & Vingård (2012: 4) pekar i en kunskapsöversikt över befintlig forskning på 

att det inte finns någon eller några heltäckande indikatorer för en god arbetsmiljö 

(Lindberg & Vingård, 2012: 4). Ett skäl till detta, menar Schmidt & Antonsson (2002: 

21) kan vara att det är svårt att utveckla kvantitativa nyckeltal kring arbetsmiljö. Det 

verkar vara lättare att påvisa effekterna utifrån utfall av typen minskade risker, men 

svårare när det gäller typen hälsa och minskad sjukfrånvaro (Eklund et al., 2006: 38). 

Ett möjligt sätt att hantera detta på föreslår Petersen (2005: 48) som menar att mätningar 

av såväl resultat som aktiviteter skulle bättre fånga en utveckling genom “[...] using 

both upstream and downstream - or leading and lagging [...]” 

 

Schmidt & Antonsson (2002: 9) menar att indikatorer och nyckeltal kan peka på tre 

saker kring arbetsmiljö: 
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● Input, som beskriver insatserna för att förbättra arbetsmiljön i form av 

investeringar. 

● Status, handlar om läget när det gäller exponering för till exempel buller, 

luftföroreningar eller stress på arbetet. 

● Output tar upp effekterna av brister i arbetsmiljön i form av bland annat ohälsa, 

sjukfrånvaro och förtidspensioneringar. 

  

Men det finns också problem med att mäta dessa tre kategorier. När det gäller mätningar 

av input så menar Schmidt & Antonsson (2002: 22) att investeringarna ofta är dåligt 

belagda och att det kausala sambandet är svårt att bevisa. När det gäller status så finns 

metoder för att beskriva arbetsmiljösituationen, men de fungerar sällan som nyckeltal då 

de ofta fokuserar på en liten grupp som påverkas av buller eller stress vilket gör dem 

mindre heltäckande (Schmidt & Antonsson, 2002: 22). Nyckeltal kring arbetsmiljö på 

outputområdet, utfall, är vanliga, men här är frågan om de verkligen mäter det de ska 

mäta då det kausala sambandet också här är svårt Schmidt & Antonsson (2002: 23). 

 

Reiman & Pietikäinen (2012: 1993) tar också upp tre olika typer av indikatorer för 

säkerheten, men med en annan uppdelning: 

 

● “Outcome”, som följer någonting och visar på historiska data och “[...] they are 

the consequences arising from multiple other situational and contextual factors” 

(Reiman & Pietikäinen, 2012: 1993).  

● “Monitor”, som visar på dynamiken i organisationen, arbetssätt, kompetenser, 

kunskaper och det som motiverar personalen, vilket sammantaget utgör 

organisationens potential. 

● “Drive”, som ska rikta in de sociotekniska aktiviteterna genom att motivera till 

vissa aktiviteter.  

 

Reiman & Pietikäinen (2012: 1999) pekar på den stora vikten av indikatorer för att se 

till att utveckla arbetet med säkerhet. Avgörande här, menar Reiman & Pietikäinen 

(2012: 1993) är att organisationer inser den stora vikten indikatorer av typen “monitor” 

och “drive” har då de bättre kan får organisationen att förändra sig. 
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Øien et al. (2011: 149) menar att det är viktigt att indikatorer kring säkerhet och risker: 

 

● har numeriska värden 

● värdena uppdateras regelbundet 

● ett hanterbart antal värden väljs ut. 

 

Europeiska arbetsmiljöbyrån (2002: 18) konstaterar, utifrån behovet av att se till fler 

perspektiv än det finansiella, att indikatorer också de måste ta upp fler sidor: 

 

● hur attraktiva företaget och dess produkter är för kunder och potentiella 

medarbetare 

● den interna organisationen, dess effektivitet och flexibilitet i 

produktionsprocessen 

● förmågan att ta fram nya produkter, tjänster och produktionsprocesser. 

 

En avgörande fråga för ett framgångsrikt arbete är möjligheten att kunna jämföra 

satsningar på personalens hälsa och de vinster det arbetet kan leda till inom och mellan 

organisationer (Goetzel, 2001: 16). Också Schmidt & Antonsson (2002: 30) konstaterar 

att benchmarking, att kunna jämföra olika avdelningar inom ett företag eller olika 

företag, är viktig på arbetsmiljöområdet för att skapa ett lärande och driva på 

utvecklingen. 
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3.7 Konceptuell modell 

För att förenkla för läsaren presenterar vi här en konceptuell modell som visar hur de 

olika delarna i studien hänger samman och leder vidare fram till analys och slutsats. Se 

figur 3 på nästa sida. 

 

Figur 3. Den konceptuella modellen är ett stöd för läsaren för att kunna förstå hur studien har 

gjorts. 
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4 Empiri 
Här redovisar vi resultatet av den inhämtade empirin. Först om det arbete som pågår kring 

arbetsmiljöindikatorer på olika håll i världen. Därefter går vi igenom resultaten av den enkät vi 

skickade ut till 21 organisationer samt de intervjuer vi har gjort med företrädare för tre företag: 

ESAB, Sandvik Mining och Vattenfall.  

 

4.1 Arbetsmiljöindikatorer 
På högsta tänkbara nivå tar Global Reporting Initiative, på initiativ av USA och med 

stöd av FN, upp mätningar av arbetsmiljö som en del av en mycket bredare palett av 

mätningar kring hållbarhet (Global Reporting, 2013). Det är i grunden ett system av 

mätningar kring Corporate Social Responsibility, CSR, som handlar om etiska värden, 

respekt för människor, samhällen och naturen (Aburdene, 2010: 30). 

 

På en europeisk nivå tar Europeiska arbetsmiljöbyrån upp möjligheter att i ekonomiska 

termer mäta kostnaden för arbetsplatsolyckor och vinsten av att förebygga dem 

(Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2002).  

 

 

 

Figur 4. Europeiska arbetsmiljöbyråns bild av vad ett företag vinner på arbetsmiljöarbete 

(Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2002: 12). 

 

Därtill har EU-kommissionen ett projekt kallat Meadow som handlar om att ta fram och 

tolka harmoniserade data kring organisatoriska förändringar och hur dessa påverkar 

organisationer såväl ekonomiskt som socialt (Meadow, 2010). Tanken är att samla in 

data på organisations- och individnivå som sedan går att aggregera till bransch- och 

nationsnivå (Meadow, 2010: 9). Arbetsmiljö är en av flera aspekter som ska fångas upp.  
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På en Nordisk nivå så tar Nordiska rådet upp möjligheter att mäta trivsel på arbetet 

(work well-being) och produktivitet (Foldspang et al., 2011). Här handlar 

produktiviteten främst om de samhälleliga vinsterna (Foldspang et al., 2011: 7). Därtill 

är Nordiska rådets rapport enbart en första av tre faser i rådets arbete med förhållandet 

mellan arbetsmiljö och produktivitet (Foldspang et al., 2011: 8). 

 

 

Figur 5. Nordiska rådets övergripande modell för arbetet med att hitta samband mellan trivsel 

på arbetet och produktivitet (Foldspang et al., 2011: 15). 

 

I Nordiska rådets rapport pekas tre områden ut för indikatorer kring förhållandet mellan 

trivsel på arbetet och produktivitet (Foldspang et al., 2011: 25): 

 

● kring arbete och trivsel 

● medarbetarnas hälsa i förhållande till trivsel 

● organisationers ansträngningar till förbättringar i förhållande till trivsel. 

 

I Sverige pågår, som framgick av inledningen, två arbeten med indikatorer kring 

arbetsmiljö. Det ena är regeringens uppdrag till Arbetsmiljöverket kring positiva 

indikatorer med ambitionen att samverka med Nordiska rådets ovan beskrivna projekt 

(Nylund, 2012: 6). Arbetsmiljöverkets val är att använda arbetsmiljöförhållanden, mätta 

som kunskap om och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM (Nylund, 

2012: 1). Tanken är att det ska gå att använda indikatorerna för enskilda organisationer, 

branscher och aggregerat till samhällsnivå (Ponton Klevestedt, 2011: 2). Till den 31 

mars 2014 ska Arbetsmiljöverket i nästa steg ta fram förslag på konkreta indikatorer 
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som gör att arbetsmiljön kan synliggöras som framgångsfaktor och konkurrensmedel 

(Nylund, 2012: 1). 

 

Betydligt mer färdiga är de indikatorer som Swedish Standards Institute, SIS, håller på 

att ta fram. Där är ett förslag ute på internremiss inom SIS för att under den närmaste 

tiden lämnas ut på externremiss. Syftet med indikatorerna är att organisationer ska 

kunna samla in, analysera och förbättra arbetet genom att ge ledningen underlag för 

beslut kring arbetsmiljöförhållandena (SIS, 2013: iii). Se även bilaga C som är version 

41 av dessa arbetsmiljöindikatorer som dock snart kommer att uppdateras. Arbetsmiljö-

indikatorerna kan användas i arbetsmiljöcertifieringar som OHSAS 18001 eller 

fristående. För att bli arbetsmiljöcertifierat granskas organisationen av ett ackrediterat 

certifieringsorgan, som ser till att verksamheten har ett ledningssystem för att planera, 

genomföra, följa upp och förbättra arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverket, 2013). SIS 

arbetsmiljöindikatorer är uppdelade i ett antal övergripande områden (SIS, 2013: 1): 

 

● allmänt 

● arbetsmiljöarbetets organisering 

● fysisk arbetsmiljö 

● psykisk/social arbetsmiljö 

● säkerhetskultur 

● arbetsskador och tillbud 

● frisktal/sjuktal. 

 

SIS råd är att de arbetsmiljöindikatorer som en organsation väljer ska kunna hjälpa 

organisationen att tydliggöra arbetsmiljöaspekter, fastställa åtgärder, identifiera trender, 

peka ut möjligheter till bättre hantering, öka effektiviteten samt lyfta fram och 

konkretisera strategier för en bättre arbetsmiljö (SIS, 2013: 4). SIS (2013: 4) pekar 

också på att detta arbete är en del av ledningsprocessen med regelbunden uppföljning 

samt vikten att använda sig av intern rapportering och kommunikation. Listan på SIS 

arbetsmiljöindikatorer är lång, se bilaga C. 

 

4.2 Kvantitativ studie 
Den kvantitativa studien utgår ifrån en webbenkät som SIS skickade ut till de 21 

medlemsorganisationer i sin arbetsmiljökommitté. Webbenkäten låg ute mellan den 4 
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mars och 22 mars 2013. Dessutom skickades två påminnelser ut. 7 av de 21 

respondenterna svarade, vilket resulterade i ett bortfall på 66 procent. Syftet med 

undersökningen var att analysera arbetsmiljö integrerat i ekonomistyrningen, med avsikt 

att upptäcka eventuella likheter och skillnader grupperna emellan. Nedan följer ett antal 

tabeller som visualiserar svaren från undersökningen. Enkätens utformning och svaren i 

detalj återfinns i bilaga A respektive B. 

 

4.2.1 Generella frågor 

Enkätens fyra första frågor behandlar generella karaktäristiska drag hos företagen. Den 

första frågan undersöker könsfördelningen bland respondenterna, vilket visade sig vara 

fem män respektive två kvinnor. Den andra och tredje frågan behandlar vilket typ av 

organisation respondenterna representerar samt i vilken bransch de verkar inom. Fem av 

respondenterna företräder privata företag, en respondent representerar en fackförening 

och en var företrädare från den offentliga sektorn. Vidare är fyra av respondenterna 

verksamma inom industriproduktion och tre inom tjänsteföretag. Den fjärde frågan 

handlar om hur många anställda som finns inom varje studerad organisation, där tre av 

respondenterna representerar en organisation under 500 anställda, en respondent under 

10 000 anställda och tre respondenter över 10 000 anställda.  

 

4.2.2 Arbetsmiljö som framgångsfaktor och konkurrensmedel 

Fråga fem till åtta, behandlar arbetsmiljö som framgångsfaktor och konkurrensmedel. 

Här undersöks huruvida de tillfrågade företaget anser arbetsmiljö vara en framgångs-

faktor respektive konkurrensmedel. Respondenterna kunde välja mellan följande 

alternativ: “stämmer helt”, “stämmer ganska bra”, “stämmer ganska dåligt”, “stämmer 

inte” samt “vet inte” och “vill inte svara”. De sista två alternativen fanns med för att 

eliminera eventuella bortfall bland respondenter som inte kunde eller ville svara. 

 

Med utgångspunkt i detta syftar fråga fem till sju att undersöka hur organisationer ser på 

arbetsmiljö som framgångsfaktor och konkurrensmedel samt hur kritiskt det är bland 

organisationerna att synliggöra arbetsmiljön som framgångsfaktor och konkurrens-

medel. Svarsfördelningen ges i tabell 2. 
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 Tabell 2. Arbetsmiljö som framgångsfaktor och konkurrensmedel. 

 

Samtliga respondenter, utom en som inte ville svara, menar att arbetsmiljö är en 

framgångsfaktor och ett konkurrensmedel samt att det är viktigt för organisationen att 

synliggöra detta. 

 

I fråga åtta fanns möjlighet att ge fria kommentarer kring att synliggöra arbetsmiljö som 

framgångsfaktor och konkurrensmedel, respondenterna gav följande synpunkter: 

 

● Viktigt att chefer och medarbetare är väl informerade om detta. 

● Bl.a. viktigt för att attrahera nya och kvalificerade medarbetare. 

● Viktigt som konkurrensmedel är arbetsmiljön vid användning av våra produkter 

hos kund, inte vår interna arbetsmiljö i första även om kopplingar finns. 

 

Den nionde frågan behandlar i vilken grad organisationen anser arbetsmiljö bidrar till: 

effektivitet, lönsamhet, förbättrad kvalitet, förbättrad produktivitet, minskad 

sjukfrånvaro, samt minskad personalomsättning. Svarsfördelningen ges i tabell 3. 
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Tabell 3. I vilken grad arbetsmiljö bidrar till olika aspekter. 

 

Här märks att flest anger “i mycket hög grad” och “i hög grad” när det gäller att arbets-

miljön bidrar till minskad sjukfrånvaro och personalomsättning. I övrigt är bilden mer 

splittrad. 

 

Den tionde frågan undersöker vilka ytterligare områden, utöver de som tas upp i frågan 

ovan, som organisationer anser arbetsmiljö fungerar som framgångsfaktor och/eller ett 

konkurrensmedel. Områden som respondenterna tar upp är: lägre antal arbets-

sjukdomar, lägre antal arbetsskador, mindre antal arbetsrelaterade tillbud, engagemang, 

“kul på jobbet”, offerering (Gruvindustri), rekrytering, maskinsäkerhet (Product EHS), 

gott ledarskap, reklam/branding, kunder, anställda, säkrare produkter, mindre farliga 

ämnen, attraktivare arbetsplats och starkare varumärke. Utifrån svaren kan det 

konstateras att resultatet är splittrat. 

 

4.2.3 Arbetsmiljö i ekonomistyrningssystem och mätningar 

Fråga elva och tolv behandlar huruvida organisationen kan se samband mellan faktorer 

som skapar god arbetsmiljö och den nytta organisationen har av dem, samt om dessa 

samband kan mätas och synliggöras. I tabell 4 ges svarsfördelningen som visar att sex 

tycker att det ”stämmer ganska bra” att organisationen kan se sambandet mellan det som 

skapar en god arbetsmiljö och nyttan. Däremot är det bara tre som menar att det 

”stämmer ganska bra” att det går att mäta och påvisa detta samband. Tre tycker att det 

”stämmer ganska dåligt” och en ”stämmer inte”.  
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Tabell 4. Samband mellan de faktorer som skapar god arbetsmiljö. 

Den 13.e frågan undersöker om företagen använder arbetsmiljöaspekter som ingår i SIS 

utkast av arbetsmiljöindikatorer som nämnt i början av kapitlet. I frågan fanns även 

utrymme att ange andra aspekter utöver dem som ingår i SIS. Svarsfördelningen ges i 

tabell 5.

 

Tabell 5. Arbetsmiljöaspektrar som ingår i SIS utkast av “Arbetsmiljöindikatorer - Vägledning 

och exempel”. 

Utöver SIS arbetsmiljöindikatorer kunde respondenterna ange ytterligare aspekter i 

fråga tretton. De som används “i mycket hög grad” eller “i hög grad är införandet av 

ledningssystem för alla enheter, “leading indicators”, exempelvis implementering av 

olika standarder, genomföra riskbedömningar (Take 5), genomförda skyddsronder, EHS 

utbildningsdagar, rapportering av risker, tillbud per anställd, om arbetet bedrivs i 

enlighet med standarder och rutiner, samt arbetsmiljöresurser och kompetens. 

Fråga 14 till 16 syftar till att undersöka hur svårt det är att mäta, följa upp och utvärdera, 

utifrån de olika arbetsmiljöaspekterna. Även här fanns utrymme att ange övriga arbets-

miljöaspekter i relation till svårighet att mäta, följ upp och utvärdera. Svarsfördelningen 

ges i tabell 6, 7 och 8.  
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Tabell 6. Svårighetsgrad att mäta utifrån de olika arbetsmiljöaspekterna. 

 

Tabell 7. Svårighetsgrad att följa upp utifrån de olika arbetsmiljöaspekterna. 

 

Tabell 8. Svårighetsgrad att utvärdera utifrån de olika arbetsmiljöaspekterna. 

Ytterligare aspekter som uppmärksammades i fråga 14 till 16, är resurser, kompetens 

och införande av ledningssystem, varav resurser angavs vara “lätta” att mäta, följa upp 

16. Hur lätt eller svårt är det att utvärdera utifrån de olika arbetsmiljöaspekterna? 

16. Hur lätt eller svårt är det att utvärdera utifrån de olika arbetsmiljöaspekterna? 
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och utvärdera, kompetens var “svårt” att mäta, följa upp och utvärdera, och slutligen 

införandet av ledningssystem “mycket lätt” att utvärdera. 

I fråga 17 fanns möjlighet att ge fria kommentarer kring svårigheter att mäta, följa upp 

och utvärdera utifrån arbetsmiljöaspekter. Respondenterna svarar enligt följande: 

 

● Att det finns otydliga mål, att man inte kräver uppföljning och utvärdering samt 

att fungerande system saknas (t.ex. internt rapporteringssystem för arbetsskador 

och tillbud). 

● Ett antal förutsättningar krävs: God fackspråklig intern kommunikation. 

Gemensamma definitioner av begrepp och termer. Engagemang och vilja från de 

anställda att rapportera tillbud etc. samt komma med förbättringsförslag. 

● Förebyggande är alltid svårt att följa upp. Mäter oftast i form av siffror och då 

kan analysen vara svår att genomföra. Analysen behöver mer information om 

varför och hur. 

● Svårt att kvantifiera. Svårt att verifiera orsakssamband. Multidimensionella 

orsaker. Effekterna av åtgärder släpar efter. Externa faktorer stor påverkan. 

● Identifiera bra mätetal för vissa aspekter som kan implementeras konsekvent i en 

global organisation. 

I fråga arton kunde respondenterna vidare ge fria kommentarer kring vad som är 

oproblematiskt när det gäller att mäta, följa upp, och utvärdera utifrån 

arbetsmiljöaspekter. Respondenterna svarar:   

● Det mesta kräver en bra insats. Det som rapporteras går att följa upp men tyvärr 

rapporteras inte allt eller att rutiner saknas 

● vissa områden är enklare än andra, t.ex. fysisk arbetsmiljö 

● Allt mätbart mha instrument 

● Saker som redan har hänt som t.ex. olyckor och tillbud eller sjukfrånvaro. 

● Räkna sjukdagar och liknande är lätt. 

● Inget är oproblematiskt. 
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4.2.4 Arbetsmiljöindikatorer och nyckeltal 

I fråga 19 definieras begreppet nyckeltal, vilket följs av fråga 20 som behandlar vilka 

nyckeltal som används i relation till arbetsmiljö. Se tabell 9 som visar att alla använder 

arbetsmiljöaspekter, indikatorer och nyckeltal. 

 

 

Tabell 9. Nyckeltal kring arbetsmiljö . 

Fråga 21 behandlar frågan om organisationer redovisar arbetsmiljö i ett separat bokslut, 

så som i ett hälsobokslut. Fråga tjugotvå behandlar arbetsmiljö som en integrerad del i 

ekonomistyrningen. Svaren i tabell 10 visar att få använder hälsobokslut och bara två 

uppger att det ”stämmer ganska bra” att organisationen integrerar arbetsmiljö i 

ekonomistyrningen, medan fem uppger att det ”stämmer inte”. 

  

Tabell 10. Separat hälsobokslut och arbetsmiljö som en integrerad del i ekonomistyrningen. 

Respondenterna kunde i fråga 23 ge fria kommentarer kring hur de integrerat 

arbetsmiljö i ekonomistyrningen. De fria svaren lyder: 

● Bonussystemet 

Stämmer helt 

 

Stämmer ganska 
bra 
 

Stämmer ganska 
dåligt 
 

Stämmer inte 

 

Vet inte 

 

Vill inte svara 

 



  
 

45 

● Genom att införa uppföljning tillsammans med andra mål som för vår del i 

"Scorecard". Varje enhet följer upp och följs upp varje månad. 

● Inte i ekonomistyrningssystem men följs upp vinst/kostnadsmässigt separat av 

ledningsgruppen 

I fråga 24 var syftet att rangordna de viktigaste indikatorerna/nyckeltalen kring arbets-

miljö som organisationen använder i ekonomistyrningen för att påvisa den nytta 

organisationen har av dem, bland annat i form av ökad lönsamhet. Respondenterna 

anger och rangordnar följande indikatorer/nyckeltal (1 är viktigast och 5 minst viktig):  

 

● EHS beteenden för chefer (1) 

● Arbetsskadefrekvens (2) 

● Säkerhetskulturprojekt (3) 

● Kostnad för skador (3) 

● Sjukfrånvaro (3, och 4)  

● Arbetsskador (4)  

● Införandet av ledningssystem (4) 

● Genomförda revisioner (4)  

● Olyckor (4)  

● Stängda händelser (4)  

● Top fem risker (5)  

 

Den sista frågan i enkäten, nummer 25, handlar om respondenterna är arbetsmiljö-

certifierade i enlighet med föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljö-

verket, 2001: 1) och/eller OHSAS 18 001. Svaren visar att sex av respondenterna är 

certifierade enligt OHSAS 18 001 och att en inte är arbetsmiljöcertifierad alls. 

 

4.3 Kvalitativ studie 
I den kvantitativa studien kunde respondenterna uppge om de var villiga att också delta 

i en kvalitativ studie. Tre företag svarade ja och vi genomförde semistrukturerade 

intervjuer med dem: ESAB och Sandvik Mining på telefon samt Vattenfall vid ett möte 

på företagets huvudkontor.  
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4.3.1 Företagspresentationer 

De intervjuer som genomfördes har kompletterats med information ur respektive bolags 

senaste årsredovisning samt från bolagets hemsida på internet. Vi inleder här med en 

kort presentation av de tre företagen. 

 

4.3.1.1 ESAB 

ESAB hette ursprungligen Elektriska svetsningsaktiebolaget och det gamla namnet talar 

väl om vad företaget tillverkar, nämligen svetsutrustning. ESAB köptes 1994 upp av det 

engelska bolaget Charter, som i sin tur i januari 2012 köptes upp av den amerikanska 

koncernen Colfax Corporation. Colfax särredovisar inte ESAB i årsredovisningen, men 

ESAB:s omsättning uppgår till omkring 10 miljarder kronor och antalet anställda till 

omkring 8 000 globalt sett (Larsson, 2013). 

 

4.3.1.2 Sandvik Mining 

Sandvik Mining är ett affärsområde inom Sandvikkoncernen och är en ledande aktör 

inom maskiner, hårdmetallverktyg, service och tekniska lösningar för gruvindustrin. 

Produktprogrammet omfattar bergborrning, bergavverkning, krossning, lastning och 

transportlösningar. Sandvik Mining har cirka 14 000 anställda och omsatte 37,8 

miljarder kronor 2012. 

 

4.3.1.3 Vattenfall 

Vattenfall tillverkar, distribuerar och säljer el och värme. Koncernen är en av Europas 

största när det gäller produktion av el och störst på värme. De främsta marknaderna är 

Norden, Tyskland och Nederländerna. Under 2011 omsatte koncernen 181 miljarder 

kronor och hade närmare 35 000 anställda. Moderbolaget Vattenfall AB ägs av den 

svenska staten. 

4.3.2 Arbetsmiljö som framgångsfaktor och konkurrensmedel i organisationerna 

“När man tittar på ett inslag på TV om arbetsmiljö så är det nio gånger av tio 

bilder på svetsning som en illustration på en problematisk arbetsmiljö. Därför är 

det viktigt att vi visar att vi jobbar hårt med frågan” (Larsson, 2013). 

 

ESAB ser att arbetsmiljö är en framgångsfaktor och ett konkurrensmedel både när det 

gäller medarbetare och kunder och att arbetsmiljö bidrar till ett framgångsrikt företag 

(Larsson, 2013): 
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● Mycket handlar om att medarbetarna uppfattar att företaget bryr sig om att man 

mår bra såväl fysiskt som psykiskt. 

● Det är konkurrens om att få kompentent personal och där är arbetsmiljö en viktig 

faktor. 

● I konkurrensen om kunder är arbetsmiljö ett försäljningsargument, inte minst en 

god arbetsmiljö för kunden. Här är kundens framtida arbetsmiljö med 

produkterna ofta avgörande för att vinna ett kontrakt. 

 

Också Sandvik ser arbetsmiljö som en viktig framgångsfaktor och konkurrensmedel när 

det gäller medarbetare och kunder och att det bidrar till ett framgångsrikt företag. Det 

verkliga arbetet kom igång 2008 (Gruffman, 2013). Hur viktig frågan är märktes när vi 

kom till vårt möte på Sandvik Minings huvudkontor. Ett möte som sen fick ställas in på 

grund av sjukdom. Vi hann där se den presentation av företaget som rullade på en 

monitor på huvudkontoret. Den första bilden efter en övergripande presentation 

handlade om arbetsmiljö, se bild 1. 

 

Bild 1. Från Sandvik Minings huvudkontor i Stockholm, med texten: “Säkerhet främst. Sandviks 

mål är noll skador för våra anställda, miljön, kunder och leverantörer.” 

 

Sandvik Mining menar att en osäker arbetsplats kostar mycket pengar, både i form av 

diverse skadeersättning för olyckor, men än mer kritiskt att uppdragsgivare väljer bort 

företag med för hög Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR), vilket redovisar 

olycksfallsfrekvensen (Gruffman, 2013). 
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”I vissa länder kräver myndigheterna, efter att en olycka inträffat, att gruvan 

eller delar av gruvan stängs ner till orsaken till olyckan är utredd och arbets-

miljöriskerna har eliminerats. Att tvingas stoppa verksamheten medför stora 

förluster. För att upprätthålla säkerheten på de platser där verksamheten bedrivs, 

på siterna, är även säkerheten/olyckor knutna till bonus med syfte att ledningen 

ska bli mer motiverad att arbeta för respektive sites säkerhet” (Gruffman, 2013).  

 

För att eliminera arbetsmiljörisker kräver gruvbolagen som anlitar Sandvik att gruvorna 

med jämna mellanrum stängs för säkerhetskontroller. Att tvingas stoppa verksamheten 

medför stora förluster men i det långa loppet gynnar det företaget. För att upprätthålla 

säkerheten på de platser där verksamheten bedrivs, siterna, är även säkerheten/olyckor 

knutna till bonus med syfte att ledningen ska bli mer motiverad att arbeta för respektive 

sites säkerhet (Gruffman, 2013).  

 

Ur medarbetarnas perspektiv är det även viktigt att deras behov tillgodoses, så att de kan 

vara hälsosamma och därmed produktiva medarbetare.  

 

”I en undersökning på en av Sandviks produktions siter visade det sig att 54 

procent av medarbetarna inte hade tillräckligt god syreupptagningsförmåga för 

att kunna arbeta effektivt i åtta timmar. Detta resulterade bland annat i att vi 

öppnade en ny friskvårdslokal inklusive gym för att försöka komma till rätta 

med problemet” (Gruffman, 2013). 

 

För Vattenfall är inte arbetsmiljö samma försäljningsargument som för ESAB och 

Sandvik Mining. 

 

“Jag kan inte säga att vi säljer mer el för att vi har en bra arbetsmiljö. 

Försäljningsargument mot kund handlar snarare om grön el” (Berglund, 2013). 

 

I stället handlar det om att nå det mål som Vattenfall satte upp 2006, nämligen att ha de 

friskaste medarbetarna och kunna locka till sig nya medarbetare. Detta har lett till att 

företaget har fokuserat mycket på sjukskrivningar och frisktal. Här har Vattenfall 

genom åren kunnat pressa ner sjukskrivningarna så att de ligger en procentenhet under 

genom-snittet i svenskt näringsliv och för Vattenfall är det värt mellan 30 och 50 

miljoner kronor på årsbasis. Vattenfall har också räknat på lönsamheten i enskilda fall. 

Ett exempel var ombyggnaden av telefonväxeln på Ringhals kärnkraftverk där 

personalen hade problem med sjukskrivningar på grund av en dålig ergonomisk 
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arbetssituation. Ombyggnationen kostade 330 000 kronor, men sjukfrånvaron sjönk 

snabbt med 8 procent och investeringen betalade sig på mindre än två år.  

 

“Problemet är inte att visa att det är lönsamt med arbetsmiljö, utan att få chefer 

att förstå sambandet mellan hälsa och produktivitet. Därför har vi satsat på att 

utbilda cheferna” (Berglund, 2013). 

 

4.3.3 Arbetsmiljö i organisationernas ekonomistyrningssystem och mätningar 

För ESAB är arbetsmiljöfrågorna en nyckelfaktor i affärsidé och vision med sju 

koncernmål varav ett kring arbetsmiljö och säkerhet (Larsson, 2013). Där mäts det 

interna perspektivet, medan kundperspektivet syns i andra indikatorer. Detta är ett led i 

förändringen från att se arbetsmiljö som en taktisk fråga till att för sex till sju år sedan 

bli mer av en integrerad del i den övergripande strategin. 

 

“Det som hände var att det kom en ny koncernchef som såg arbetsmiljö som en 

del i hur man ska sköta ett företag. Han hade personligen ett väldigt starkt 

commitment för det” (Larsson, 2013). 

 

Konkret innebar förändringen att ESAB började arbeta systematiskt med arbetsmiljö i 

hela koncernen, snarare än som tidigare med akuta problem (Larsson, 2013). Ledningen 

har nu fokus på arbetsmiljö med uppföljningar som en integrerad del i ledningens 

vecko- och månadsmöten, i stället för som tidigare i en separat arbetsmiljökommitté. 

Arbetsmiljön mäts i KPI jämsides med andra KPI kring försäljning och lönsamhet. 

 

“Vi fick möjlighet att bygga upp ett ledningssystem som var heltäckande [...] 

som gällde alla från städaren i Argentina till den enskilde säljaren i Kina 

inklusive centrala koncernfunktioner” (Larsson, 2013). 

 

ESAB har sammataget 30-40 KPI:er, varav omkring sex handlar om arbetsmiljö. Alla 

KPI:er gås inte igenom på varje ledningsmöte, men omkring tre av dem kring arbets-

miljö följs upp varje månad. Arbetet med mätningarna genomförs på olika nivåer. Den 

ena delen är proaktiv, där det handlar om att utvärdera processer och faror utifrån en 

riskbedömning där frekvens och konsekvenser av en potentiell olycka gavs ett 

riskvärde; den andra delen är reaktiv och där mäts bland annat förlorad arbetstid och 

tillbud (Larsson, 2013). 

 

Arbetsmiljö går helt i linje med Sandviks övergripande affäridé och vision, se bild 2. 

Målen är beslutade av koncernledningen och trattar därefter ned i respektive affärs-
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område. Säkerhet och LTIR är precis lika viktiga som de finansiella målen i företaget, 

och diskuteras alltid först på ledningsmötena tillsammans med planen för Environment, 

Health and Safety, EHS, på kort och lång sikt (Gruffman, 2013). 

 

“För att kunna ladda Sandviks varumärke med arbetsmiljö så måste vi se till att 

vi har en god arbetsmiljö inom samtliga våra produktionssiter först. För att 

överleva måste vi vara bra på arbetsmiljö. Helst bäst.” (Gruffman, 2013). 

 

 
Bild 2. Sandvik Minings vision för miljö, hälsa och säkerhet (interna dokument). 

 

Arbetsmiljö är idag inte en integrerad del i ekonomistyrningen och Sandvik har heller 

inga planer på att göra det. Arbetsmiljö ses som en hygienfaktor och hänger samman 

med det finansiella resultatet och därför anses det inte nödvändigt att integrera med 

ekonomistyrningen (Gruffman, 2013).  

 

“Visar en site dåliga siffror samtidigt som de är dåliga på arbetsmiljö, blir 

rationaliseringskravet väldigt påtagligt. Det tvingar siten att bry sig mer om 

arbetsmiljön” (Gruffman, 2013). 

 

Sandvik arbetar i nuläget med att bättre synliggöra målet att göra arbetsmiljö till en 

affärsfördel, detta mål gäller från år 2013. Vilka aktiviteter det kommer att innebära 

bestäms först till sommaren 2013. Dessa aktiviteter beräknas implementeras under 

perioden 2014-2015. Målen kommer att följas upp med såväl drivande indikatorer 

(”leading”) som utfallsindikatorer (”lagging”). 

 

Sandvik arbetar ständigt med riskanalyser, utbildning och deras 24 standarder för att 

höja kvaliteten på samtliga siter. Uppföljning av dessa sker även i form av hur väl de 

blivit implementerade. Vidare används måttet antal olyckor, vilket rapporteras till 
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högsta ledningen månadsvis, och mer omfattande kvartalsvis via deras rapportsystem. 

Alla nyckeltal som används är i relation till antal arbetade timmar (Gruffman, 2013). 

 

På Vattenfall är arbetsmiljö integrerat i ekonomistyrningen, genom att mål finns med i 

koncernens balanserade styrkort.  Sedan tre år tillbaka används indikatorn för LTIFR, 

Lost Time Injury Frequency Rate, i koncernens balanserade styrkort och det bryts ner 

steg för steg inom företaget. Målet sattes upp att nå världsklass till 2015, vilket 

definierades som att hamna på 2,0. Det målet är redan uppnått och skärps nu ytterligare. 

Målet är också bonusgrundande för divisionscheferna, som i sin tur kan välja att göra 

det bonusgrundande för sina verksamhetschefer. 

 

“De största effekterna kommer när en ledning inte bara pratar, utan hela tiden 

har fokus på säkerhet och integrerar det i styrningen. På Vattenfall är det hela 

tiden med i månadsrapporterna till ledningen” (Börjesson, 2013). 

 

Sedan 2010 har Vattenfalls koncernledning därtill haft tre övergripande arbetsmiljömål 

som regelbundet har följts upp vad avser utfall och utveckling kring arbetsmiljön. Det 

handlar om att minska antalet arbetsolyckor med frånvaro, att alla bolag och enheter ska 

vara arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001 vid utgången av 2012 och att genom-

föra program för ökad säkerhetskultur i hela organisationen. Alla tre målen är nådda 

eller på väg att nås. 

 

4.3.4 Arbetsmiljöindikatorer och nyckeltal i organisationerna 

Alla tre företagen pekar ut och lyfter fram ett nyckeltal kring arbetsmiljö som det 

främsta: beräkning av förlorad arbetstid på grund av skador och olyckor: Lost Time 

Injury Rate, LTIR, eller Lost Time Injury Frequency Rate, LTIFR. Beräkningarna 

skiljer sig något åt mellan företagen. Tabell elva visar på en nedåtgående trend, mindre 

arbetstid som förloras, hos alla tre företagen. 
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Tabell 11. *ESAB:s siffror hämtade från ESAB (2013) med undantag för den från 2012 som är 

från Larsson (2013). Målet var 0,5 för 2012. ESAB beräknar Lost Time Injury Rate, LTIR, 

(förlorad arbetstid på grund av skador) enligt följande formel: (Skador som orsakar minst en 

dags frånvaro från arbetet X 200 000)/ antalet arbetade timmar (ESAB, 2013).  

**Sandvik Minings (interna dokument) och Vattenfalls (Vattenfall, 2013: 17) siffror beräknas 

helt enligt Global Reportings mått Lost Time Injury Frequency Rate, LTIFR: Antalet skador per 

en miljon arbetade timmar.  

 

Hos ESAB är LTIR med i ekonomistyrningen, där den förlorade arbetstiden räknades ut 

på månadsbasis och målet var att pressa ner den kostnaden och för 2012 sattes målet till 

0,5.  

 

“LTIR var viktig och ett intyg på om vi lyckades med rätt saker [...] Nu i 

november var första månaden ESAB inte hade någon arbetsplatsolycka alls” 

(Larsson, 2013). 

 

Vid sidan om LTIR mäter ESAB också hur många dagar som personalen är borta, 

kostnaden för förlorade dagar och incidenter. De redovisas alltid för ledningsgruppen 

jämte övriga mätningar såsom finansiella nyckeltal. Därutöver mäts också resultat från 

interna uppföljningar, kostnaden för personal och ledningssystem. 

 

När LTIR började mätas 2003-2004 så inträffade 20-25 arbetsplatsolyckor per månad 

och det gav en LTIR på 4-5. ESAB gjorde en konservativ beräkning av kostnaden för en 

förlorad arbetsdag (Larsson, 2013). För ESAB betydde det att kostnaden för LTIR gick 

ner från omkring 1 miljon kronor per månad under 2004 till 120 000 kronor per månad 

2012, det vill säga en besparing på årsbasis på över 10 miljoner kronor. 

 

“När koncernchefen för första gången på flera år samlade koncernens tyngsta 

chefer handlade inledningspresentationen om Lost Time Injury med budskapet 

att andra delar av verksamheten borde lära av vad som går att åstadkomma om 

man är systematisk och strukturerad” (Larsson, 2013). 

 

Arbetet med arbetsmiljö lyftes alltså som ett gott exempel och har sparat 10 miljoner 

kronor på årsbasis, men det ska sättas i relation till en omsättning på 10 miljarder 

kronor. Larsson (2013) menar att dessa 10 miljoner kronor är den mätbara delen. Till 

det kommer en del som är svår eller omöjlig att mäta i siffror, nämligen hur många stora 

kontrakt som har vunnits tack vare en god arbetsmiljö. Här görs stickprov och det 

används som ett starkt muntligt argument, men kan inte användas i ekonomi- och 

verksamhetsstyrningssystemen (Larsson, 2013). En annan siffra som inte går att få in i 

systemen är hur många liv som räddas. Larsson (2013) räknar med att arbetet sedan 
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2004 har sparat ett eller två liv och lett till att 300 svåra skador med bland annat 

amputationer har kunnat undvikas. Larsson (2013) menar att dessa svårmätbara saker är 

starka argument, men att det dock är just detta att få in arbetsmiljö i ekonomistyrnings-

systemen är avgörande då så mycket av verksamheten är fokuserad på ekonomi-

styrningen.  

 

“Det gäller att få igång en datainsamling och just företag inom industrin är så 

uppfödda med siffror och uppföljning och det gäller att hitta siffror där det går 

att visa ständiga förbättringar. Då vill det mycket till att folk inte ska bli 

intresserade” (Larsson, 2013). 

 

En annan avgörande sak är att inte delegera ut arbetsmiljöansvaret utan låta den högsta 

ledningen bära ansvaret och det ställer krav på att någon i ledningen och helst högste 

chefen driver frågan. Vidare måste arbetet vara systematiskt och proaktivt.  

 

Något som Larsson (2013) menar skulle kunna förbättra arbetsmiljöarbetet generellt är 

standarder och möjligheten att jämföra mellan företag och branscher. En sådan 

möjlighet är Global Reporting, där ESAB var med från första början. Larsson (2013) är 

också positiv till SIS arbete med standardisering av arbetsmiljöindikatorer, även om han 

tror att det vore än bättre med internationella standarder. 

 

För att åskådliggöra mätningar kring arbetsmiljö mäter Sandvik hur bra en enhet 

levererar, se tabell 12. Detta blir i sin tur en typ av påtryckningsmedel. I hälsobokslutet 

redovisar Sandvik att LTIFR gått ner från 13 enheter 2006, till 4 enheter 2012. Denna 

minskning har inte blivit översatt till pengar, även om det skulle vara möjligt att 

analysera det. Tillvägagångssätt som skulle kunna användas, menar Gruffman (2013), är 

att undersöka hur många dagar anställda varit borta samt hur mycket detta kostar i 

pengar, bland annat i ersättning av extrainsatt personal. Detta anser Gruffman (2013) 

dock utgör mindre pengar, då de större summorna ligger i förlusten av affärer och stora 

uppdrag som dålig arbetsmiljö förorsakar. 

 

“Det är 10 procent prat och inspiration och 90 procent blod, svett och tårar att 

verkligen bli bra på arbetsmiljö” (Gruffman, 2013).  

 

Mätning sker på olika sätt på ledningsnivå, exempelvis hur det ser ut i Sverige jämfört 

med Afrika. Skulle en olycka inträffa skickas genast en alert ut till samtliga siter i hela 

världen uppsatt för diskussion för att inte något liknande ska hända på deras site.  
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Tabell 12. Sandvik Minings nyckelindikatorer för hälsa och säkerhet (interna dokument).   
 

Gruffman (2013), ser förbättringsmöjligheter bland annat genom att till större del följa 

upp drivande indikatorer. Utfall pekar på sådant som redan skett och går inte att ändra 

på, men det kan fortfarande finnas möjligheter att påverka också utifrån dem. En annan 

möjlighet Gruffman (2013) ser är att skapa en mer sammanhållande graf, en helhetsbild, 

för att koppla ihop alla indikatorer. Då skulle man se bättre vilken site som är bäst 

respektive sämst, för att sedan kunna göra något åt de som ligger sämre till. Vidare ser 

Gruffman (2013) även att fler skyddsronder skulle införas, vilket eventuellt skulle 

kunna hindra ytterligare olyckor.   

 

På Vattenfall ingår alltså indikatorn för LTIFR i koncernens balanserade styrkort. 

Problemet är att det mäter utfall till skillnad från något som är drivande, ”leading”, och 

därmed bättre styr och drar verksamheten åt rätt håll. Därtill har flera delar av 

verksamheten lyckats komma ner till noll LTIFR och där finns ett behov av nya mål att 

jobba mot. 

 

“Vad vi nu diskuterar är hur vi ska kunna hitta en bra indikator som är 

”leading”. Det skulle kunna vara andelen utbildade chefer eller hur många 

arbetsplatsbesök chefen gör. Det viktiga är att hitta en gemensam mätning” 

(Berglund, 2013). 

 

“Därtill är det inte de fysiska riskerna som är det svåra, utan mer mjuka faktorer 

som hälsa, balansen mellan arbete och fritid och så vidare” (Börjesson, 2013). 
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5 Resultat och analys 
I det här kapitlet analyserar vi det empiriska resultatet av enkät och intervjuer genom att ställa 

det i förhållande till teorierna kring arbetsmiljö och ekonomistyrning. För att underlätta för 

läsaren är texten indelad i tre huvudsakliga områden: arbetsmiljö som framgångsfaktor och 

konkurrensmedel i organisationer, arbetsmiljö i organisationernas ekonomistyrningssystem och 

mätningar samt arbetsmiljöindikatorer och nyckeltal. 

 

5.1 Inledning av resultat och analys 

Redovisningen av resultat och analys utgår ifrån problemformuleringarna: 

 

● Uppfattar organisationer arbetsmiljö som ett konkurrensmedel och en 

framgångsfaktor och i sådana fall på vilket sätt? 

● Mäter organisationer arbetsmiljö som ett konkurrensmedel och en 

framgångsfaktor och i sådana fall hur? 

● Kan arbetsmiljö integreras i en organisations prestationsmätnings- och 

ekonomistyrningssystem och hur skulle detta i sådana fall kunna göras? 

 

Utifrån dessa problemformuleringar bryts teori och empiri för att försöka hitta svar på 

frågorna. För en mer sammanhållen beskrivning se den konceptuella bilden i figur 2 på 

sid 34. 

 

5.2 Arbetsmiljö som framgångsfaktor och konkurrensmedel 

I tidigare forskning finns det olika uppfattning om huruvida värdet på nyttan av en god 

arbetsmiljö är högre än kostnaden för att åstadkomma denna nytta, det vill säga om 

arbetsmiljö är en framgångsfaktor och ett konkurrensmedel eller tvärtom kostsamt för 

organisationer; tidigare forskning visar alltså inte på någon samstämmighet kring 

huruvida arbetsmiljö är en framgångsfaktor och ett konkurrensmedel. Det som pekas ut 

är att sambanden ofta inte är helt klara, att det är svårt att presentera ibland omätbara 

variabler i finansiella termer, att det är svårt att sätta ett pris på ett människoliv eller en 

skada samt att effekterna är svårmätbara för att de åstadkoms på långsiktig. En 

noggrannare läsning ger dock vid handen att de studier som tror att sambandet är 

negativt, alltså att arbetsmiljö är kostsam för företagen, är av äldre datum och 

företrädesvis från USA med andra regler kring arbetsmiljö än de i Europa och Sverige. 

Mer sentida studier pekar i stället på att det är lönsamt för ett företag att aktivt arbeta 

med en god arbetsmiljö. 
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Här är det viktigt att upprepa att den forskning som pekar ut arbetsmiljöåtgärder som 

kostsamma utgår ifrån hur lagar och regler påverkar företag, därtill främst i en 

amerikansk kontext. Det handlar alltså om en slags jämförelse mellan frånvaron och 

närvaron av dessa lagar och regler. Den forskning som lyfter arbetsmiljöåtgärder som 

lönsamma undersöker snarare denna lönsamhet inom de befintliga lagarna och reglerna. 

Detta senare förhållande gäller också denna studie. 

 

5.2.1 Arbetsmiljö är en framgångsfaktor och ett konkurrensmedel för 
organisationerna 

 

 
 

Figur 6. Tidigare, företrädesvis amerikansk, forskning kommer fram till att arbetsmiljö är 

olönsam utifrån att jämföra närvaron av nya lagar och regler på området med tiden före dessa 

regler och lagar. Senare forskning kommer tvärtom fram till att arbetsmiljö är lönsam, men 

dessa studier undersöker förhållanden inom rådande lagar och regler. 

 

Denna studie visar, både genom den kvantitativa och kvalitativa delen, att samtliga 

respondenter utom en som inte vill svara, anser arbetsmiljö vara en viktig framgångs-

faktor och konkurrensmedel inom sin organisation. Ingen variation visade sig mellan 

olika sektorer, branscher eller utifrån antal anställda. 

 

Företagen har alltså en medvetenhet om att arbetsmiljö är en kritisk framgångsfaktor, 

som hjälper ledningen att fokusera på det mest relevanta. Därmed kvalar arbetsmiljö i 

de undersökta företagen in på det sätt som Olve et al. (1999: 80) och Zwikael et al. 

(2006) menar är nödvändigt för att ett företag ska kunna nå sin strategi och vision, sin 

affärs- eller verksamhetsidé. 
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5.2.2 Kraven från kunderna är drivande 

Tidigare forskning utgår ifrån att motivet till att genomföra arbetsmiljöåtgärder främst 

handlar om att följa lagar, regler och gränsvärden för att begränsa samhällets kostnader 

(Kilbo & Severinsson, 1995: 11).  

 

Denna studies kvalitativa del visar dock att den drivande faktorn att arbeta med arbets-

miljö snarare är krav från kunder och mer moraliska aspekter som att ha de friskaste 

medarbetarna, vilket gör att arbetsmiljö blir en viktig del av företagens strategier och 

mål. Drivande här är att mjuka värden blivit allt mer kritiskt i en sådan föränderlig värld 

som dagens organisationer verkar inom. Detta visar sig inte minst när det gäller 

företagens arbete med CSR, som ju handlar om etiska värden (Aburdene, 2010: 30). På 

så sätt kan kundkrav och moral läggas till de lagar och regler som företagen förhåller sig 

till när de kritiska framgångsfaktorerna pekas ut. Det i sin tur betyder att frågan om ett 

företag ser arbetsmiljö som en framgångsfaktor och ett konkurrensmedel inte bara ställs 

och besvaras i förhållande till lagar och regler, utan också i förhållande till kundkrav 

och moral.  

 

Detta leder fram till en annan bild än den i figur 6. Det som framkommer i empirin och 

främst då i den kvalitativa delen är att den mest avgörande faktorn för huruvida 

arbetsmiljö är en framgångsfaktor och ett konkurrensmedel är just det krav som kunder 

riktar och någonstans i detta finns krav som går utöver lagar och regler för arbetsmiljö. I 

dessa lagar och regler ställs krav på att arbetsmiljön är integrerad i styrningen. Såväl 

enkäten som intervjuerna visar att få av de undersökta företagen integrerar arbetsmiljö i 

ekonomistyrningen. ESAB och Vattenfall gör det. Men även om Sandvik aktivt har valt 

att inte göra så, betonar företaget nyckeltal och indikatorer kring arbetsmiljö före dem 

om de finansiella aspekterna. Det gäller inte bara i de presentationer som görs i Sandvik 

Minings ledningar, där arbetsmiljö är den första bilden; det gäller också i själva tänket 

att till och med en lönsam del av företaget kan läggas ner om den inte klarar arbets-

miljökraven. Därmed har arbetsmiljö blivit inte bara en hygienfaktor, utan även det 

främsta kriteriet när en del av verksamheten bedöms utifrån mål och strategier. Vi väljer 

här att kalla dessa faktorer för såväl kundkrav som moral, då moral ofta är något som är 

utöver lagar och regler, se figur 7. 
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Figur 7. Tidigare forskning har jämfört en kring arbetsmiljö oreglerad verklighet mot en 

reglerad för att svara på frågan om arbetsmiljö är lönsam; senare forskning har jämfört inom 

den reglerade verkligheten. Denna studie visar att de undersökta företagen i den kvalitativa 

delen främst pekar ut faktorer som går utöver lagar och regler. 

 

5.2.3 Arbetsmiljö är framgångsfaktor och konkurrensmedel också gentemot 
medarbetarna 

I den kvalitativa studien pekar såväl ESAB som Sandvik och Vattenfall på att arbets-

miljö är en framgångsfaktor och ett konkurrensmedel inte bara i förhållande till kund, 

utan även gentemot medarbetare. Det handlar om allt från vikten av minskad personal-

omsättning, där alla i enkäten svarar att arbetsmiljö i mycket hög eller i hög grad bidrar; 

alla anser också att arbetsmiljö i mycket hög grad eller hög grad bidrar till minskad 

sjukfrånvaro. 

Den bilden förstärks i den kvalitativa delen där det påtalas att det är viktigt att med-

arbetarna känner att företag bryr sig om såväl den fysiska som psykosociala arbets-

miljön, men även i konkurrensen om personal är arbetsmiljö viktig. 

Både ESAB och Sandvik lyfter frågan på sina hemsidor på internet och hos Sandvik är 

arbetsmiljö en av de allra första saker som möter såväl besökare på huvudkontoret som 

chefer vid en genomgång av verksamhetsstyrningen. 

5.3 Arbetsmiljö i organisationernas ekonomistyrningssystem och 
mätningar 
Det framgår med stor tydlighet i den kvantitativa och kvalitativa studien varför den 

svenska regeringen och flera andra organ vill synliggöra arbetsmiljö som, i den svenska 

regeringens fall, framgångsfaktor och konkurrensmedel. Bakgrunden är att det är svårt 

att mäta en god arbetsmiljö inte minst i finansiella termer. Det är i korthet svårt att just 

synliggöra arbetsmiljöns bidrag, åtminstone i kronor och ören i ekonomistyrningen. 
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Alla tre företagen gör som Europeiska miljöbyrån rekommenderar (2002: 18) och ser 

till fler perspektiv än det finansiella. Därtill följer de Øien et al. (2011: 149) när det 

gäller rekommendationerna att använda numeriska värden, uppdatera dessa regelbundet 

och välja ut ett fåtal. Vidare följer de SIS (2013: 4) råd att göra arbetet som en del av 

ledningsprocessen. 

Enkäten visar dock att få använder sig av arbetsmiljö som en integrerad del i ekonomi-

styrningen eller ens i ett separat bokslut, som till exempel ett hälsobokslut. Detta trots 

kraven från såväl lag som det behov som tidigare forskning lyfter fram av att just 

integrera arbetsmiljön i ekonomistyrningen (SOU 1990: 49; Europeiska arbetsmiljö-

byrån, 2011: 1-2; Emmett, 1994: 2-3; Johansson & Cederqvist, 2005: 7 ff). Både ESAB 

och Vattenfall har dock integrerat arbetsmiljö i ekonomistyrningen, medan Sandvik 

Mining aktivt har avstått. 

5.3.1 Många försök att standardisera leder inte till en standard 

Talande är i sig de många olika initiativen att synliggöra arbetsmiljön, såväl på global 

och EU-nivå, nordisk och svensk. Talande här är också de något olika angreppssätten. 

Nordiska rådets rapport talar om tre områden för att koppla trivsel på arbetet till 

produktivitet medan SIS har ett smörgåsbord med närmare 60 olika mätområden. 

Kopplingen mellan de olika initiativen verkar också vara svag. Det märkliga uppstår då 

att många försök att skapa en standard snarare leder till en större förvirring och att just 

en standard inte åstadkoms. I fritextsvaren i enkäten nämns just avsaknaden av 

gemensamma definitioner och begrepp som ett problem som leder till svårigheter att 

mäta, följa upp och utvärdera utifrån arbetsmiljöaspekter. 

5.3.2 Inget är oproblematiskt på organisationsnivå 

På en övergripande nivå är det alltså problematiskt att sätta en standard. Också på 

organisationsnivå visar vår studie på de svårigheter som finns med att försöka påvisa 

den nytta ett gott arbetsmiljöarbete leder till. Det kanske mest talande hämtar vi från den 

kvantitativa studien. I fritextsvaret på fråga 18, som handlade om vad som är 

oproblematiskt när det gäller att mäta, följa upp, och utvärdera utifrån arbetsmiljö-

aspekter, svarade en av respondenterna: “Inget är oproblematiskt.” 

 

5.3.3 Arbetsmiljö är en viktig del av de icke-finansiella delarna i styrningen 

Under en längre tid har diskussioner förts kring att den traditionella ekonomistyrningen 

blivit underordnad redovisningen. För att komma tillrätta med dessa upplevda 
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felaktigheter, efterfrågades ett styrsystem som, utöver den finansiella informationen, 

även lämnade meningsfulla uppgifter om andra dimensioner, såsom kunder, processer 

och egen utveckling av system, produkter och medarbetare. Enligt Bergstrand (2010) är 

det omsorgen av de icke-finansiella delarna som visar hur det finansiella utfallet kan 

tänkas utvecklas på sikt. Både i den kvantitativa och än mer i den kvalitativa delen 

märks att företagen ser arbetsmiljö som viktig bit av de icke-finansiella delarna och att 

arbetsmiljön påverkar det långsiktiga finansiella utfallet. Givet detta har de tre företagen 

som intervjuats följt teorin att utforma och använda ekonomistyrningen till att formulera 

och genomföra strategier (Nilsson et al., 2010) och planera, koordinera och 

kommunicera kring det som behöver göras (Anthony & Govindarajan, 2007). På det 

sättet, inte minst i fallet Sandvik Mining där frågan om säkerheten kommer främst, 

används styrsystemet just till det som Funck (2009) pekar på nämligen att reducera 

osäkerhet vid beslut och lägga grunden till kloka fördelningar av resurserna samt att 

förse ledningen med information om utfallet för att kunna kontrollera att organisationen 

rör sig mot de långsiktiga målen. Styrningen i de tre intervjuade företagen skapar 

därmed bättre möjligheter att skapa en gemensam orientering (Lindvall, 2001: 207) 

kring arbetsmiljö. Som redan påpekats så har Sandvik Mining och ESAB valt att 

redovisa arbetsmiljö före de finansiella nyckeltalen. Sandvik menar dessutom att till och 

med en lönsam del av verksamheten kan läggas ner om den inte klarar de mål som sätts 

upp i nyckeltal och indikatorer för arbetsmiljö. En möjlig styrmodell för ett sådant 

arbete tycks balanserade styrkort vara, då de tar upp andra dimensioner än de finansiella 

(Bergstrand, 2010: 193,195) och styrkorten kan på så sätt bidra till att ta fram 

antaganden om vilka orsakssamband som kopplar samman prestationer med bakom-

liggande, långsiktiga strategiska arbetsinsatser (Bergstrand, 2010: 196).  

 
5.3.4 Arbetsmiljöns betydelse i styrningen ökar 

Att de tre intervjuade företagen satsat på arbetsmiljö de gångna åren tyder på att de har 

följt teorin (Nilsson et al., 2010) när det gäller att hänga med i omvärldens utveckling 

när det gäller konkurrensutsättning och kundorientering samt tydligare och fler krav. 

Inte minst när det gäller att beakta mjuka faktorer såsom företaget som förebild och 

omdömen om det för att skapa konkurrenskraft (Røvik, 2008: 100). På så sätt har 

företagen parerat de risker Kaplan & Norton (1996) pekar på finns med en för stark 

betoning av den ekonomiska sidan av verkligheten och i det också skapat de för-

utsättningar som Catasús et al. (2008: 3) menar ryms i nyckeltal för personalen för att 

styra organisationen rätt. 
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De undersökta företagen har också, om än i varierande grad, gjort det som tidigare 

forskning tar upp kring styrning specifikt när det gäller arbetsmiljö: 

 

● Integrera arbetsmiljö som en del av den ordinarie verksamheten (Axelsson, 

2002: 169). 

● Bedriva arbetsmiljöarbetet lika systematiskt som annan verksamhet (SOU, 1990. 

49 bilagedel B s 87). 

● Göra arbetsmiljö till en viktig styrningsaspekt (Arbetarskyddsstyrelsen, 1999: 

131). 

● Lyfta arbetsmiljö till en del av den övergripande ledningsstrykturen (Europeiska 

arbetsmiljöbyrån, 2010: 1-2) och samla in och redovisar data kring arbetsmiljö 

lika ofta som andra data (OECD, 2008: 22). 

 

På så sätt följs också kravet i reglerna kring systematiskt arbetsmiljöarbete när det gäller 

att integrera arbetsmiljö i verksamhetsstyrningen (Arbetsmiljöverket, 2001: 15), även 

om det alltså är få som integrerar arbetsmiljöaspekter i ekonomistyrningen. 

 

5.4 Arbetsmiljöindikatorer och nyckeltal 
Både ESAB och Sandvik betonar vikten av att ha en god arbetsmiljö för att alls kunna 

vinna order. Vattenfall betonar mer hur moralen spelar in med drivkrafter som att ingen 

ska alls behöva skada sig på jobbet. Inget av de intervjuade företagen synliggör 

arbetsmiljön fullt ut då de inte anser sig kunna slå fast den stora vinsten just när det 

gäller vunna order. Problemet när det gäller att fullt synliggöra arbetsmiljöns bidrag 

handlar om svårigheterna att kvantifiera det. ESAB tillämpar här en metod som går ut 

på att på ett kvalitativt sett lyfta fram arbetsmiljöns bidrag till en vunnen order genom 

att vid stickprov ha muntliga genomgångar där arbetsmiljöns betydelse lyfts fram för att 

ett kontrakt har slutits. På så sätt har ESAB skapat det Nilsson et al. (2010: 9) menar 

behövs av en miljö med information, förutsättningar och motivation som gör att 

strategiskt och ekonomiskt fördelaktiga beslut fattas. 

De flesta av de indikatorer och nyckeltal som lyfts av respondenterna i enkäten handlar 

om utfall. Avsaknaden av drivande indikatorer är påtaglig, vilket också påtalas av de 

intervjuade företagen. LTIR, som är den indikator som de tre intervjuade företagen 

lyfter fram främst, mäter också den utfall och är “lagging”. Den visar helt enkelt bara 
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vad som har hänt och är i sig inte drivande för vad som ska hända. Såväl ESAB som 

Sandvik och Vattenfall arbetar med att försöka ta fram indikatorer som är drivande, det 

vill säga mer driver företaget i hur det ska agera i framtiden. Det stämmer väl överens 

med Petersens (2005: 48) och Reiman & Pietikäinens (2012: 1993) tankar på behovet av 

indikatorer och nyckeltal för såväl utfall som för att driva utvecklingen. 

5.4.1 Avsaknad av metoder utifrån ekonomiska värderingar 

Det som delvis saknas är också möjligheten att bygga upp metoderna konsekvent utifrån 

ekonomiska värderingar inte bara inom företag, utan mellan för att göra jämförelser 

möjliga (Schmidt & Antonsson, 2002: 7). Inte heller är det lätt att på helheten se vad 

arbetsmiljö bidrar när det gäller produktivitet (Goetzel & Ozminkowski, 2000: 121).  

Frisvaren i enkäten tar upp problem med otydliga mål kring arbetsmiljö och att 

uppföljning, utvärdering och ett fungerande system saknas samt svårigheten att 

kvantifiera arbetsmiljö och verifiera orsakssambanden.  

 

Även om perspektivet hos de tre intervjuade företagen kan tyckas vara det holistiska 

som Merill et al. (2013: 10) efterlyser, så blir det skärvor av den helhet som borde 

synliggöras. Såväl enkätsvar som intervjuer visar att detta beror på svårigheterna att ta 

fram de nyckeltal som Schmidt & Antonsson (2002: 5) menar är en förutsättning för att 

kunna mäta och följa upp. Än svårare visar denna studie att det är när det gäller att 

utvärdera och därmed utveckla styrningen.  

 

Något som saknas är en fullständig möjlighet till den viktiga benchmarking som 

Schmidt & Antonsson (2002: 30) lyfter för att kunna jämföra mellan företagen. LTIR 

används på olika sätt, även om Sandvik och Vattenfall tillämpar samma metod. SIS 

arbetsmiljöindikatorer är ett smörgåsbord med ett stort antal möjliga indikatorer, vilket 

troligen inte leder till ett fåtal mått som är jämförbara mellan organisationer, kanske inte 

ens branscher och än mindre kommer de att kunna aggregeras till samhällsnivån. 

 

5.4.2 Svårigheter att synliggöra arbetsmiljöns nytta 

Tidigare forskning är tydlig med att det är svårt att synliggöra arbetsmiljöns nytta. Det 

är svårt att mäta i ekonomiska termer de vinster en god arbetsmiljö leder till. Svaren på 

flera frågor i den kvantitativa studien pekar på problem att just synliggöra arbetsmiljöns 

nytta. På fråga elva svarar sex av sju respondenter att det ”stämmer ganska bra” att de i 

sina organisationer kan se sambandet mellan de faktorer som skapar en god arbetsmiljö 
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och den nytta organisationen har av dem, en att det ”stämmer ganska dåligt”. På fråga 

tolv svarar dock bara tre av de sju att det ”stämmer ganska bra” att det också går att 

mäta och påvisa sambandet mellan de faktorer som skapar en god arbetsmiljö och den 

nytta organisationen har av dem; tre svarar att det ”stämmer ganska dåligt” och en att 

det ”inte stämmer”.  

Dessa svårigheter att i ekonomiska termer påvisa nyttan av arbetsmiljöarbetet märks 

också i den kvalitativa delen av studien. Vattenfall har räknat ut vad den minskade 

sjukfrånvaron betyder, så väl på helheten som vid enskilda arbetsmiljöinsatser. ESAB 

har räknat ut vad den lägre nivån i LTIR har betytt i pengar, men ESAB har inte kunnat 

räkna ut vinsten av en god arbetsmiljö när det gäller vunna order från kunderna. 

Trots detta visar denna studie att bilden från 2012 inte helt stämmer när det gäller de 

studerade organisationerna. Lindberg & Vingård (2012: 53) menade att det saknas 

välutformade mätinstrument, praktiska metoder samt uppföljning och utvärdering av 

effekter. Framför allt den kvalitativa delen av studien ger vid handen att företagen har 

kommit betydligt längre än så, även om problemen med utvärdering av effekter ännu 

kvarstår. 

Inte heller stämmer tidigare Wessleus (2005) bild av att företagen är omedvetna om 

problemet. Däremot visar denna studie att de problem som Eklund et al. (2006: 1) och 

Kilbo et al. (1995: 21) tar upp kvarstår när det gäller att kunskapen är ofullständig för 

att fullt ut mäta de ekonomiska effekterna av arbetsmiljöarbetet. 
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6 Slutsatser 
Detta är den avslutande delen av själva studien, där vi drar slutsatser såväl kring 

huruvida företag ser arbetsmiljö som framgångsfaktur och konkurrensmedel, hur 

företag och organisationer skulle kunna arbeta med arbetsmiljö i sina ekonomi-

styrningssystem som hur ett övergripande arbete med indikatorer och nyckeltal kring 

arbetsmiljö skulle kunna utvecklas. 

 

6.1 Arbetsmiljö är en framgångsfaktor och ett konkurrensmedel 
Som vi konstaterade redan i analysen så visar denna studie att de undersökta 

organisationerna ser arbetsmiljö som en framgångsfaktor och ett konkurrensmedel, 

vissa till och med som en överlevnadsfaktor och ett medel utan vilket det alls inte gick 

att konkurrera. Sammantaget med en genomgång av tidigare studier stärker detta 

beläggen för att arbetsmiljö är lönsam på en organisationsnivå. 

 

6.2 Det är svårt att synliggöra arbetsmiljöns nytta 
Samtidigt visar studien att det är svårt att synliggöra arbetsmiljö som en framgångs-

faktor och ett konkurrensmedel. Framför allt i finansiella termer. Ett skäl till detta är 

troligen det faktum att mjuka värden och moraliska aspekter är en drivande faktor. Det 

är svårt att hitta numeriska värden på sådana aspekter, vilket förklarar varför det är svårt 

att synliggöra arbetsmiljö i sådana finansiella termer, något som tidigare forskning och 

även denna studie visar. Samtidigt visar denna studie att företag har kommit längre än 

en kunskapsöversikt från 2012 ger vid handen. Företag har börjat att få fram det som 

har saknats, nämligen välutformade mätinstrument, praktiska metoder samt uppföljning 

och försök till utvärdering av effekterna. 

 

6.3 Nya faktorer driver arbetsmiljöarbetet 

Till skillnad från tidigare forskning kan vi i denna studie visa att det är nya faktorer som 

driver företagen att utveckla arbetsmiljöarbetet. Det är framför allt krav från kunderna 

och mer moraliska aspekter som har gjort att företagen i den kvalitativa delen av studien 

på senare år så hårt har satsat på arbetsmiljöarbetet. Dessa moraliska aspekter, dessa 

mjuka värden, är svårare att mäta. Tidigare forskning pekar ut andra faktorer. Det som 

tidigare har lyfts och som liknar dessa nya faktorer som vi här lägger fram handlar om 

CSR och om image, men vi menar att det vi har kommit fram till går längre. Detta 

understryks av den kvalitativa delen av studien där arbetsmiljö framställs som en fråga 

om överlevnad för företaget. 
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6.4 Splittrade försök till en standard för arbetsmiljöindikatorer 
Kopplingen mellan de olika initiativen på global, EU-, nordisk och svensk nivå är svag. 

Det är bara i Arbetsmiljöverkets arbete med positiva arbetsmiljöindikatorer som en 

hänvisning finns till något av de andra, nämligen det nordiska. Det heter kortfattat att 

avsikten är att samverka med Nordiska rådet, men det framgår inte hur denna sam-

verkan ska ske konkret eller vad avsikten med samverkan är. Vår slutsats är att 

kopplingen mellan de olika initiativen måste tydliggöras och att de måste förhålla sig till 

varandra gärna genom att komma fram till gemensamma lösningar på vad som ska 

mätas och hur. Utifrån denna studie är det naturligt att se att måttet LTIR (Lost Time 

Injury Rate), som återfinns såväl i Global Reporting som bland SIS indikatorer, vore en 

naturlig start på det som skulle kunna bli minsta gemensamma nämnare. LTIR har, i två 

av de tre företagen i den kvalitativa studien, kunnat ta sig in i ekonomistyrningen och 

till och med fått företräde framför övriga indikatorer och nyckeltal. Noterbart är också 

att det finns olika definitioner av LTIR, så inte ens kring denna minsta gemensamma 

nämnare finns det en definition. Vi menar ett sådana gemensamma definitioner, 

standarder, är en förutsättning för att det lättare ska gå att integrera arbetsmiljö i 

ekonomistyrningssystem. Det är också en förutsättning för att kunna aggregera resultat 

på organisationsnivå till branscher och till samhällsnivå, något som den svenska 

regeringen efterfrågar. 

 

Givet att det är krav från kunder, i det här fallet andra företag, som driver utvecklingen 

av arbetsmiljöarbetet skulle standardiserade nyckeltal och indikatorer kring arbetsmiljö 

kunna driva på utvecklingen än mer. Ett mer transparent system som möjliggör bench-

marking, jämförelser mellan företag och branscher, skulle i än högre grad leda till att 

kraven på ett gott arbetsmiljöarbete ökade. Vi tror också att det omvända kan gälla, 

nämligen att behovet av att tydligare kunna utläsa frågor om arbetsmiljö kommer att 

leda till framväxten av standardiseringar. Det visar de många initiativen till 

standardiseringar. Problemet är, som konstaterats, att en standard inte åstadkoms om det 

inte just är en standard. Här har de inblandade en möjlighet att underlätta utvecklingen 

genom ett förbättrat samarbete mellan de olika initiativen. 

 

6.5 Utfallsindikatorer finns och används, men drivande saknas 
Det finns ett uppenbart behov av att komplettera indikatorer kring utfall, som är 

“lagging”, med sådana som driver verksamheten och är “leading”. Här blir Sandviks 
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och Vattenfalls arbete med att försöka ta fram sådana viktigt att följa och även andra 

initiativ. Det ryms indikatorer som är drivande bland dem som SIS har tagit fram, men 

för att skapa möjligheten att jämföra och lära av varandra behövs det också här någon 

form av standard. 

 

6.6 I avsaknad av hårda siffror – kvalitativa utvärderingar 

Som framgår av analysen är en av svårigheterna, som konstateras såväl i tidigare studier 

som utifrån det empiriska materialet i denna studie, att kunna synliggöra arbetsmiljö 

som framgångsfaktor och konkurrensmedel. Vi kommer till slutsatsen att det i mångt 

och mycket handlar om svårigheten att i finansiella termer få in arbetsmiljöns bidrag. 

Det går någorlunda att styra, mäta och följa upp arbetsmiljö. Det stora problemet upp-

står vid försöken att utvärdera verksamheten utifrån arbetsmiljö. Det i sin tur leder 

givetvis till att det är svårare att förfina styrningen.  

 

Här är ESAB:s metod att i kvalitativa termer genom muntliga dragningar av arbets-

miljöns betydelse för till exempel en vunnen order i samband med redovisning av andra 

mätningar i ekonomistyrningen ett möjligt alternativ med, anser vi, stor potential. Den 

metoden stämmer också väl överens med omsorgen om icke-finansiella delar i 

ekonomistyrning som forskningen tar upp. 

 

6.7 Svaren på problemformuleringarna i korthet 
Organisationerna uppfattar arbetsmiljö som ett konkurrensmedel och en 

framgångsfaktor, såväl i det lilla när det gäller minskad sjukfrånvaro som på ett större 

plan när det gäller att vinna kunder och att leva upp till en moral. 

 

Organisationer mäter arbetsmiljö som ett konkurrensmedel och en framgångsfaktor. I en 

del fall är mätningarna precisa som vinsten av lägre Lost Time Injury Rate. I andra fall 

kan bara kvalitativa utvärderingar uppskatta vinsten. 

 

Arbetsmiljö kan integreras i en organisations prestationsmätnings- och ekonomi-

styrningssystem. Det visar exemplen ESAB och Vattenfall, men också det ambitiösa 

arbetet vid Sandvik även om arbetsmiljön där inte är integrerad i ekonomistyrningen. 

Detta ställer dock krav på ett långsiktigt arbete och uthållighet. Vidare behöver såväl 
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kvantitativa som kvalitativa metoder användas. Gemensamma standarder för arbets-

miljöindikatorer skulle underlätta arbetet. 

 

6.8 Samhälleliga aspekter 
Den svenska regeringen vill synliggöra arbetsmiljö som framgångsfaktor och 

konkurrensmedel. För att göra det krävs det gemensamma definitioner och standarder. 

Det skulle också underlätta möjligheten att aggregera resultat från organisations- och 

branschnivå till samhällsnivå. Därmed skulle företagens nytta av en god arbetsmiljö 

också synliggöras på samhällsnivå, vilket i sin tur skulle leda till en bättre förståelse för 

vinsten av en god arbetsmiljö. Thålin (2001) visar att ekonomiska incitament för 

arbetsmiljöåtgärder har varit mer framgångsrika än politiska insatser och här skulle en 

integrering av arbetsmiljöaspekter i ekonomistyrning leda till inte bara lönsamhet på 

företagsnivå, utan också för samhället. För vid sidan av de vinster företagen gör på en 

god arbetsmiljö tillkommer också en vinst för samhället där kostnader för bland annat 

sjukskrivningar minskar och möjligheten att människor orkar arbeta längre ökar. 

Europeiska arbetsmiljöbyrån (2013) har beräknat att arbetsolyckor och arbetsrelaterade 

sjukdomar kostar mellan 2,6 och 3,8 procent av bruttonationalprodukten. Denna studie 

tar inte upp de delarna. 

 

6.9 Reflektioner kring arbetet 

Det har varit mycket givande för studien att arbeta med såväl kvantitativa som 

kvalitativa metoder. Den kvantitativa delen har gett en bredd och en översiktlig bild, 

medan den kvalitativa har kunnat ta oss på djupet. Samtidigt ser vi nu möjligheterna att 

gå än mer på djupet, till exempel genom fallstudier som skulle kunna genomföras i form 

av deltagande observationer för att verkligen kunna studera hur arbetet går till i 

vardagen. 

 

Som vi själva ser det är den största bristen som denna studie är behäftad med just det 

faktum att bortfallet blev så stort på enkäten. Detta trots att vi vände oss till en grupp 

där intresset för frågorna borde vara stort; detta trots att vi fick stor hjälp av SIS att 

såväl skicka ut enkäten som påminna om den vid två tillfällen. Eftersom det är allmänt 

känt att bortfallet ökar vid all slags enkäter är det något att förhålla sig till, såväl när det 

gäller fortsatta studier som när det gäller möjligheten att mäta arbetsmiljö genom 

interna enkäter i en organisation. 
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6.10 Förslag på fortsatta studier 

● Fallstudier kring det faktiska arbetsmiljöarbetet inom ett företag. 

● Förhållandet mellan kraven på en god arbetsmiljö utifrån lagar och regler 

respektive av moraliska skäl. 

● Kundkraven på en god arbetsmiljö som vi har sett är mellan företag i “business-

to-business” och frågan är hur långt de kraven når i en kedja av företag och i 

vilken mån det också gäller i förhållande till slutkonsument. 

● Arbetet med att ta fram drivande arbetsmiljöindikatorer, bland annat utifrån 

Sandviks och Vattenfalls arbete. 
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Intervjuer 
Larsson, Stefan, fd ansvarig för hållbarhetsfrågor och arbetsmiljö vid ESAB, på telefon den 3 

maj 2013 mellan 14 och 15. 

 

http://www.av.se/sam/exempel/sam_lonsam.aspx
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Gruffman, Anna, Manager EHS vid Sandvik Mining, på telefon den 13 maj 2013 

mellan 12.30 och 13.30. 

 

Berglund, Jan ansvarig för arbetet med arbetsmiljö och hälsa inom Vattenfall Norden & 

Börjesson, Morgan, chef för kompetenscenter Arbetsmiljö, möte på Vattenfalls 

huvudkontor i Solna den 24 maj 2013 mellan 13.00 och 14.20.  
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XXVII 

Bilaga D Frågeunderlag till de semistrukturerade intervjuerna 
 

Hur ser ni på arbetsmiljö som konkurrensmedel och framgångsfaktor? 

 

Hur förhåller sig arbetsmiljö som konkurrensmedel och framgångsfaktor i förhållande 

till andra konkurrensmedel och framgångsfaktorer? 

 

Hur viktigt är arbetsmiljöarbetet för att möta kundens behov? 

 

Hur viktigt är arbetsmiljöarbetet för att möta medarbetarnas behov (kvalificerade 

medarbetare/ökad kompetens)? 

 

Hur viktigt är arbetsmiljöarbetet för att ni ska kunna fullgöra er affärsidé? 

 

Var står arbetsmiljö som framgångsfaktor på skalan från taktiskt verktyg till strategiskt? 

 

I vilken utsträckning stödjer ert arbetsmiljöarbete er övergripande strategi? 

 

I vilken utsträckning stödjer ert arbetsmiljöarbete ert arbete med måluppfyllelse? 

 

Ett ekonomistyrningssystem ska reducera osäkerheter i beslutssituationer och skapa 

rationella allokeringar av resurser samt ge ledningen underlag om underlag för utfallet 

och möjliggöra kontroll. Hur spelar arbetsmiljö in i det arbetet hos er? 

 

För att åskådliggöra detta används mätningar. Hur används mätningar kring arbetsmiljö 

hos er? 

 

Vilka indikatorer på arbetsmiljöområdet använder ni er av? 

 

Hur förhåller sig arbetsmiljöarbetet och mätningar kring detta till er ekonomistyrning? 

 

På vilka andra sätt används arbetsmiljöaspekter i er styrning? 

 

Vad tror ni är avgörande för att arbetsmiljöaspekter ska få genomslag i styrningen? 

 

 

 

 

 


