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Investeringar i arbetsmiljö och hälsa 
 

Företagsekonomer får ofta frågor om hur arbetsmiljö- och hälsoinvesteringar ska motiveras eko-

nomiskt och hur nyttan av dessa ska räknas hem. Det behövs nya just för arbetsmiljöarbetet ut-

formade räknemetoder för att kunna räkna på en investering, argumenterar frågeställaren. Men 

det är inte alltid nya metoder som löser upplevda kalkylproblem. Snarare behöver de befintliga 

kalkylmetoderna lyftas fram, och den information som kommer fram om arbetsmiljön behöver 

tillgängliggöras. Frågan är hur vi får tag i de data som innehåller viktiga fakta om det problem 

som investeringen avser. Dessa data visar också investeringens ekonomiska konsekvenser. Man 

behöver vara lyhörd för att uppfatta intressenters signaler om vilka problem investeringen i ar-

betsmiljö och hälsa ska lösa. Svaren på frågorna kanske går att hämta om vi bättre förstår inves-

teringsbeslutsprocessen och de deltagande aktörernas roller, i stället för att utveckla nya räkne-

metoder. Aktörerna i arbetsmiljöinvesteringsprocessen får därför stort utrymme i denna text. 

Stort utrymme får också ämnesfrågor som tangerar eller är en del av en arbetsmiljöinvestering. 

Till sådana ämnen räknar jag ledarskap, personalarbete, organisations- och produktionsutveck-

ling samt satsningar i människors hälsa och möjligheter att växa i arbetet. Organisationens interna 

resurser måste kompletteras med information om externa intressenters aktiviteter och hur dessa 

positivt eller negativt påverkar arbetsmiljöinvesteringarna.  

 

Arbetsmiljöarbetets mål och aktörer förändras 

Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen 

i samhället.  Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt av-

seende 1.  

Arbetsmiljölagen betonar att arbetsmiljön ska vara god. Vad en god arbetsmiljö är lämnas till 

aktörerna att fastställa. Ofta är det skyddskommittéer som får i uppgift att fastställa arbetsmiljö-

arbetets operativa mål. På det sättet påverkar den partsammansatta organisationen vilka arbets-

miljöhandlingar linjeorganisationen föreslås genomföra. Ansvaret för arbetsmiljöinvesteringar 

eller beslutet att negligera investeringsförslaget bärs alltid av arbetsgivaren och inte av en part-

sammansatt organisation.  

Stora företag är ofta vägvisare och utformar sina dokument för arbetsmiljö- och personalpolicy 

på ett sätt som ger andra inspiration att fokusera på samma ämnen. En framgångsrik arbets-

miljöpolicy från 1990-talets början var ABB:s beskrivning av arbetsmiljömål och värden. Den fick 

utgöra förebild för både statliga myndigheters och näringslivets arbetsmiljöarbete och dess 

innehåll kopierades flitigt. Se figur 1.  

 

 

 

                                                           
1 Arbetsmiljölagen, SFS 2011:741, Kap. § 2.  
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 Figur 1. Den sista punkten i ovanstående miljöpolicy är en viktig ledningsfråga som 

                     påverkar vilken information som är tillgänglig vid argumentering för och uppföljning av  

                     arbetsmiljöinvesteringars effekter. Källa: ABB.  

 

I Arbetsmiljölagen och i övriga arbetsmiljöföreskrifter fastställs arbetsmiljöansvarets placering i 

organisationen och det lokala arbetsmiljöarbetets aktörer tilldelas ansvar och skyldigheter. Det är 

ändå med påverkan av organisationens värdegrund som det konkreta lokala arbetsmiljöarbetet 

skapas – eller negligeras. Så har det alltid varit, trots att det ibland verkar som att arbetsmark-
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nadens parter är oense om vad detta ansvar kräver. Om man inte värderar arbetsmiljöarbetet 

högt, och framför allt det lokala arbetsmiljöarbetet, blir också utfallet därefter. Lagens minimikrav 

uppfylls, inget annat. Detta framgick av både Kaj Fricks sociologiska och min företagsekonomis-

ka doktorsavhandling på 1990- respektive 1980-talet. På 1980-talet fanns arbetsgivare med starkt 

engagemang för arbetsmiljöfrågorna: Electroluxchefen Hans Werthén, Trelleborgs Rune Anders-

son, Aseas Curt Nicolin och Volvos Pehr Gyllenhammar inspirerade andra företagsledare att sat-

sa på arbetsmiljö. Arbetsmiljöinvesteringar är lönsamma investeringar, menade företagsledare och 

Svenska Arbetsgivareföreningen SAF. På den tiden fanns också i fackliga organisationer arbets-

miljöprofiler som Anna-Greta Leijon, Carina Nilsson, John Olle Persson och Sivert Andersson. 

De gjorde viktiga insatser för att skapa nya arbetsformer för lokalt arbetsmiljöarbete.  

 

En ny generation arbetskraft är nu på väg i svenskt arbetsliv. Med den unga generationen kom-

mer nya värderingar och en annan syn på arbetsmiljöns betydelse för den egna utvecklingen och 

viljan att växa i arbetet. För många ungdomar är det en självklarhet att arbetsmiljön är attraktiv 

och utvecklingsinriktad. Eventuella brister ska åtgärdas direkt – helst innan de ens har uppkom-

mit. Tiden för samverkan genom ombud och kommittéer är snart förbi. De nya aktörerna som 

nu kommer med generationsskiftet känner knappast till den roll som det partsammansatta arbets-

miljöarbetet har haft i Sverige. De nya individualisterna gör allt själva, utan ombud, kommittéer 

och långa ärendehanteringsrutiner2.  

 

Under lågkonjunkturen inleds arbetsmiljöarbetets nedmontering 

I mitten på 1980-talet diskuterade parterna hur sjukfrånvaron kan minskas och hur miljöinves-

teringar skulle kunna räknas hem. I några stora börsbolag bildades företagsinterna miljöförbätt-

ringsfonder som finansierades med en företagsintern extra investeringsavgift på lönesumman.  

På 1990-talet under lågkonjunkturen och efter att strukturbygget var klart stagnerade intresset för 

arbetsmiljöfrågorna hos både arbetsgivarna och facket. Lagarna fanns, det lokala arbetsmiljöar-

betets former hade fastställts i arbetsmiljöförordningar och företagshälsovården var organiserad 

och verksam. De samtidigheter och aktiviteter som byggde upp arbetsmiljöarbetet och struktu-

rerna kring detta visade sig inte vara hållbara på längre sikt. Kanske hade också införandet av 

löntagarfonder påverkat arbetsgivarorganisationernas vilja att samverka med facket.  

 

Lågkonjunkturen i början av 1990-talet påskyndade avvecklingen av arbetsmiljöarbetet. Det bör-

jade med avveckling av företagshälsovårdsstödet (1993) och genomgripande ändringar i sjukför-

säkringen vilket minskade efterfrågan på rehabiliteringssatsningar. Målgruppen för arbetsmiljö- 

och företagshälsoarbetet minskade kraftigt eller försvann helt under 1990-talets ekonomiska 

kriser. Under lågkonjunkturen och den rådande arbetslösheten prioriterades organisationens för-

måga att överleva krisen. De arbetsmiljöinvesteringar som kunde vänta fick göra det. Slutligen 

bidrog den ökade globaliseringen till avvecklingen, eftersom den öppnade helt nya möjligheter att 

göra investeringar i låglöneländerna. Mellan 1990 och 2009 ökade antalet  anställda i svenska 

koncerner med dotterbolag utomlands med över 400 000 personer 3. Arbetstillfällen flyttades till 

Kina, Vietnam, Indien, Polen, Estland eller Litauen. Arbetsmiljöarbetets tillbakagång som en 

betydelsefull utvecklingskraft i organisationer kan också delvis förklaras av ett generationsskifte 

                                                           
2 Manzano, Nyström, 2010.  
3 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 2011, Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2009.  
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bland de miljöengagerade ledarna. Gemensamt för de tidigare nämnda arbetsmiljöprofilerna var 

att de såg det lokala arbetsmiljöarbetet som en resurs med potential att bidra till människors och 

organisationens växande. Dessa ledare kunde sina organisationers produktion, oavsett om det var 

fråga om tjänster, service eller varor. För dem var skyddsombudens, skyddskommittéernas och 

samverkansorganisationernas arbete betydelsefullt. Generationen som följde hade inte samma 

nära kontakt med produktionen, och såg inte heller nyttan av arbetet på samma sätt. Risken finns 

att samverkansarbetet förvandlas snabbt till ensidig maktanvändning där parterna turas om att 

visa sin makt och kraft. 

 

Ny produktionslogik och ett nytt sätt att bemanna arbetet  

Gamla arbetssätt som fungerade väl i funktionsorienterade arbetsprocesser ersätts nu av flödes-

orienterade och decentraliserade produktionssystem, där värdeskapande i alla led styr investe-

ringsbesluten. Värdeflöden är viktiga att följa och allt som stör dessa flöden ska elimineras för att 

öka den värdeskapande tiden och minska eventuella störningskostnader. Så lyder den nya produk-

tionslogiken, som egentligen inte alls är så ny. Dessa tankar har funnits i företag och myndigheter 

under längre tid, men först nu har de fått ett massivt genomslag. Med värdefrågorna aktualiseras 

återigen behovet att mäta investeringens effekter ur olika perspektiv och söka såväl bredd som 

djup med använda mått. Värdeskapande som bottnar i organisationens värdegrund och i den nya 

produktionslogiken gör det möjligt att satsa på och utveckla personalens arbetsförmåga. Därför 

är det viktigt att förstå den nya produktionslogiken och hur man i den ser på arbetsmiljöinveste-

ringar som ska eliminera störningar i produktionen, samtidigt som de ska ge människor möjlig-

heter att utvecklas i sina arbeten.  

 

EU-reglerna som gav bemanningsbolagen möjlighet att agera helt fritt på arbetsmarknaden bi-

drog till den utveckling som vi i dag kan se på många arbetsplatser. Det finns nu två bemannings-

sätt av arbetet och också två sorters anställda: de som har en tillsvidare- eller visstidsanställning 

och de vars arbetskraftsinsats köps från bemanningsbolag. Utöver huvudgrupperna ryms tim-

avlönade med korta anställningsavtal i den upparbetade tiden. En produktionsgrupp kan således 

bestå till hälften av personer som är anställda i företaget och till hälften av inhyrda ”konsulter” 

från bemanningsbolag. Det väcker många frågor: Hur påverkas det lokala arbetsmiljöarbetet när 

hälften av bemanningen inte utgörs av egen personal, utan av inhyrda vikarier? Investerar företag 

lika mycket i den inhyrda personalens arbetsmiljö som i den egna personalens? Hur fungerar ett 

delat arbetsmiljöansvar, t.ex. vid arbetsolycksfall och rehabilitering? Hur fungerar det psykosocia-

la miljöarbetet och vilka krav ställer delat ledarskap på aktörernas samarbete? Vem är skyddsom-

bud och vem är arbetsmiljöansvarig chef för den inhyrda personalen? Vem för den inhyrda per-

sonalens talan på arbetsplatsen? Hur ska inhyrd personal hanteras i ekonomi- och personaladmi-

nistrativa redovisningar? Hur påverkas företagens operativa rationalitetsmått av de nya beman-

ningssätten? 

 

Vilka kriterier används för att räkna hem en satsning i arbetsmiljö i ett modernt lean-system i till-

verkningsindustrin? En stor internationell biltillverkare som i denna studie önskar vara anonym 

erbjöd mig möjligheten att studera ekonomiska effekter av ergonomiska förbättringar i biltillverk-

ningen och huruvida de kunde mätas med ändring i värdeskapande tid. Parallellt med empiriskt 

arbete på företaget fick jag möjlighet att följa hur kommuner utvecklar sina rutiner för verksam-

hetsuppföljning och styrning av tjänsteproduktion. Som första led i detta arbete genomförde 
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Föreningen Sveriges Kommunalekonomer, KEF, en kartläggning av åtta kommuners it-system 

och nyttan av dessa vid verksamhetsuppföljning4. Projektet är viktigt, eftersom det kan hjälpa oss 

att förstå varifrån och hur kommunala organisationer får information om personal och arbets-

miljö till sina investeringsbeslut och arbetsmiljökalkyler. Frågan är om det finns ekonomiska data 

som gör det möjligt att räkna på effekterna av arbetsmiljöinvesteringar.  

 

 

Att investera i arbetsmiljö – varför, när och hur?  

Förändringar och förnyelser påverkar sättet att arbeta med arbetsmiljöinvesteringar. Det syns i 

nya arbetsmiljöproblem och i människors krav på satsningar som ger dem stöd och kraft att möta 

nya organisationsformer och sätt att arbeta. Nya aktörer skapar den miljö som många människor 

lever i. För tio år sedan fanns inte inhyrd personal i samma utsträckning som i dag, inte den mo-

derna organisationens sociala nätverk. Utflyttning (outsourcing) av arbetsuppgifter till externa 

tjänste- eller varuleverantörer och samarbetspartner växte snabbt till ett kraftfullt affärskoncept. 

Vem kunde drömma om fakturahantering i Indien, bokföring i Polen och programmering i Kina 

för tio år sedan? Lättare var det att förstå att statliga myndigheters städorganisationer med belast-

ningsskadade lokalvårdare lätt kunde överföras till privata bolag. Investeringarna styrdes helt av 

den ekonomiska rationaliteten som vägde nyttan i att behålla tjänsterna i den egna organisationen 

mot att köpa dem från en extern leverantör. På detta sätt skapades möjligheten att behålla den 

friska personalen. De belastningsskadade överfördes till Försäkringskassan, för att hanteras som 

rehabiliteringsärenden. När frågorna som har arbetsmiljö- och värdeaspekter blir tillräckligt stora 

tycks helt andra, situationsanpassade investeringskriterier gälla. Värdighet och rationalisering har 

svårt att finna varandra i samma investeringskalkyl med humanismen i behåll, är min erfarenhet. 

 

I detta projekt undersöker jag vilka argument som används för att påverka beslutsfattare att in-

vestera i arbetsmiljö. Jag kommer därför att ur olika perspektiv studera processen som ska leda till 

investeringsbeslut. Ökad förståelse av argumenten vid investeringsbeslut hänger nära samman 

med förståelse av företagens investerings- och beslutsprocesser. Jag kommer först att redogöra 

för projektets problemområde och syfte och sist för den empiriska materialinsamlingen.  

 

Projektets syfte är att öka kunskapen om de ekonomiska argument som beslutfattare använder 

och påverkas av vid investeringar i arbetsmiljö och hälsa. Jag beskriver hur dessa argument an-

vänds för att genomföra förbättringar i ett modernt produktionssystem, för att bättre förstå be-

slutsfattares sätt att ta till sig och värdera ekonomiska argument om arbetsmiljö och hälsa. Indus-

triproduktion har alltid utgjort ett exempel i diskussioner om arbetsmiljö. Den offentliga sektorns 

tjänster och service har sällan på samma sätt uppmärksammats som goda förebilder i investe-

ringssammanhang. Jag kommer därför att försöka hämta kunskap om den offentliga sektorns 

möjligheter att argumentera för och synliggöra sina arbetsmiljöinvesteringar.   

                                                           
4
Karl Erik Norlander, Rolf Jönsson, Paula Liukkonen, Dag Pettersson, 2011, Behov, modell och lösningsförslag avseende it-

baserat stöd för verksamhetsuppföljning och analys. 
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Syftet är också att studera om det används andra argument än rent ekonomiska sådana vid ar-

betsmiljöinvesteringar.  Kunskap om de beslutskriterier som används i produktionen ökar för-

ståelsen av investeringsprocessen. Det ger kunskap att argumentera med fakta som är relevanta 

för verksamheten. I produktionen används produktionsekonomiska argument om t.ex. snabbare 

produktionsflöden och ständiga förbättringar för att minska resursslöseriet. I offentliga tjänster 

och service prövas tjänsteproduktionens förmåga att skapa värde för kunden. Både penningmått 

och ord behövs när arbetsmiljöinvesteringars effekter mäts och utvärderas. Den för investerings-

beslutet betydelsebärande informationen kan innehålla kvalitativa argument som hjälper oss att 

koppla ihop orsaker och verkan. Därför studeras investerings- och beslutsprocessen med en bred 

vetenskaplig ansats.    

 

Var, på vilken nivå, i organisationen tas besluten att investera i arbetsmiljö? Vilka funktioner i 

organisationen deltar i investeringsbesluten och vad är deras roll i detta arbete? För att få svar på 

dessa frågor har kandidat- och magisterstudenter i företagsekonomi på Stockholms universitet 

engagerats att göra empiriska studier och skriva uppsatser i ämnet. Studenterna har genomfört de 

enkät- och intervjuundersökningar som jag refererar till.   
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Om beslutsprocessen vid arbetsmiljöinvesteringar 

Kapitlet handlar om vikten av att ha tillgång till betydelsebärande information vid investeringar i 

arbetsmiljö, personal och värdeskapande processer. Beslutsfattarna behöver informationen före 

kalkylering, så att de kan bedöma hur investeringen löser de problem som den är avsedd att lösa 

samt huruvida investeringens effekter kan följas upp.  

Från utveckling till avveckling och förnyelse av beslutsmiljön 

Valet mellan nyttan av efterkontrollerande och förebyggande arbetsmiljöinvesteringar diskute-

rades flitigt i mitten på 1980-talet, då svenska industriföretag hade en sjukfrånvaro som i stor-

företagen låg på 15–17 procent av ordinarie arbetstid. Enligt SAF:s tidsanvändningsstatistik 

var arbetarnas sjukfrånvaro i genomsnitt 13 procent av ordinarie arbetstid, medan motsvarande 

siffra för tjänstemän låg på sex  procent. I dag är sjukfrånvaron för arbetare fem procent av ordi-

narie arbetstid, och för tjänstemän två procent 5. Den kraftiga minskningen har flera förklaringar. 

En av de tyngst vägande är att den långa sjukfrånvaron6 halverades när nya regler för förtidspen-

sionering infördes 2008.  Argumentet ”att minska sjukfrånvaron är lönsamt” har således förlorat 

sin relevans, både siffer- och värdemässigt. Det finns nästan ingenting att minska i sjukfrånvaron, 

och synen på människan som en ekonomisk varelse som mäts med lönsamhetsmått har också 

tappat i trovärdighet. Människorna i arbetsmiljö- och hälsoarbetet är inte ting, objekt, som mäts 

med lönsamhet; de är levande subjekt. Även andra faktorer har påverkat utvecklingen och jag 

kommer att diskutera några av de viktigaste. Alla påverkar de på sitt sätt förhållandena kring 

arbetsmiljöinvesteringsbesluten. 

 

Sjukfrånvarokalkylen – priset på sjukfrånvarotimmen  

På 1980-talet rådde konsensus bland arbetsmarknadens parter om vikten av att satsa på före-

byggande arbetsmiljöarbete. Investeringar i arbetsmiljö och förebyggande hälsoarbete skulle 

hindra sjukfrånvarons snabba ökning. Sjukfrånvaro ökade arbetskraftskostnaderna på grund av 

arbetsgivarens kvarvarande lönekostnader vid sjukfrånvaro och de ökade lönekostnaderna för 

ersättare. Under perioden utvecklade jag den nuvarande sjukfrånvarokalkylen för redovisning av 

arbetsgivarens kostnader vid sjukfrånvaro 7. Kalkylen blev standard och används fortfarande när 

arbetsmiljöinvesteringens ekonomiska effekter redovisas med hjälp av arbetskraftskostnadsbes-

paringar. Se bilaga 1 Arbetsgivarens kostnader vid sjukfrånvaro.  

 

Behov och tillgång möts sällan 

Däremot har det aldrig funnits någon fullständig samsyn mellan arbetsmarknadens parter om hur 

och med vilka satsningar sjukfrånvaron ska minskas. Lösningarna har varit många: allt från ka-

rensdagar i sjukförsäkringen och kommittéer för att presentera åtgärdsprogram till ekonomiska 

bidrag i miljardklass för att stimulera åtgärdsarbetet. Trots alla satsningar brukar behovet och 

viljan att investera inte alltid möta varandra. Tillgången till investeringskapital och den viljemäs-

siga samtidigheten som arbetsmiljöinvesteringar kräver har alltid varit svåra punkter att hantera. 

När behovet att investera i arbetsmiljöförbättringar har varit som störst har behovet ofta mötts 

med argument eller attityder som visat avvaktande förhållning i själva sakfrågorna. 

                                                           
5
 Tidsanvändningsstatistik, 1987-2011, Svenskt Näringsliv, Hewitt, AON.  

6
 Som lång sjukfrånvaro räknas i näringslivets statistik sjukfrånvaro som är mer än 20 arbetsdagar.  

7 Liukkonen, P, 1989, Vad kostar frånvaron? 
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I miljöfrågorna nådde parterna enligt professor Magnus Enell en viss konsensus om samarbetet 8. 

Motsvarande utveckling har inte skett i arbetsmiljöarbetet efter 1980-talets korta samverkans-

period 9. Ämnet och dess företrädare på myndigheter och hos arbetsmarknadens parter har haft 

svårt att hitta sina nya roller efter minskning av Arbetsmiljöverkets resurser och nedläggning av 

Arbetslivsinstitutet. Det verkar inte finnas någon konsensus bland arbetsmarknadens parter om 

hur arbetsmiljöfrågorna ska hanteras. Det i sin tur ger signaler till nästa led intressenter som ska 

operationalisera parternas vilja med konkreta aktiviteter. Man frågar sig om arbetsmiljöfrågorna är 

på väg att bli icke-frågor, en historisk relik från 1970- och 1980-talen. 

 

Penningflödet har sinat 

Inte heller finns i dag samma penningflöden för arbetsmiljöarbetet som under 1980-talet. Flera av 

aktörerna som visas i figur 2 är avvecklade eller har kraftigt minskat i betydelse.  

 

Figur 2. Penningflödet.  

Bilden om penningflöden är tecknad av Tomas 

Karlsson och har hämtats från tidningen 

Arbetsmiljö nr 8/9 1990. 

 

Arbetslivsfonden, Arbetsmiljöinstitutet och 

Arbetslivscentrum har helt avvecklats.  

Resurserna till Arbetarskyddsstyrelsen, som  

nu heter Arbetsmiljöverket, och till före-

tagshälsovårdsorganisationerna har minskat 

kraftigt. Arbetarskyddsnämnden lever ännu 

så länge och heter i dag Prevent.  

 

Generationsskiftet bland ledande aktörer, 

såväl arbetsgivareorganisationer som fack-

liga organisationer, har också påverkat 

utvecklingen och intresset för arbetsmiljöarbetet. Ett annat generationsskifte pågår nu när den 

generation som brukar kallas för generation Y kommer in i arbetslivet. Deras syn på arbetsmiljön 

och på uppkomna problem är helt annan än hos den äldre generation som nu ska pensioneras 10. 

En attraktiv och utvecklande arbetsmiljö är för dem en självklarhet. Eventuella brister ska direkt 

åtgärdas och det behövs inga ombud, skyddsronder eller skyddskommittésammanträden. Ung-

domar är aktiva och handlar själva.  

 

Tomrummet fylls med något nytt – men är det bättre?  

Efter 1990-talets lågkonjunktur uppmärksammades rationaliseringsbehoven och nya internatio-

nella produktionseffektiviseringar infördes, med inspiration från lean-konceptet. Kvalitetsför-

bättringsarbetet intensifierades, lean-principerna fastställdes och processorienteringen från till-

verkningsindustrin anammades även på andra områden, t.ex. sjukvården. Vikten av värdeskapan-

de processer blev den nya övergripande produktionslogiken såväl för produkter som för tjänster 

                                                           
 
6. Enell, 2011, DN 2011-09-23.  
7. Manzano, Nyström, 2010. 
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och service. Det fanns varken tid eller ekonomi för att låta arbetsmiljö- och hälsoproblem bli 

upptäckta i efterkontrollen, än mindre att låta problemen påverka produktens eller tjänstens pris.  

 

Tomrummet när det gamla sättet att arbeta med arbetsmiljö och investeringar stagnerar och för-

lorar sin kraft fylls snabbt med andra aktiviteter, innan ett nytt arbetssätt utvecklats. Nya styr-

nings- och ledningsläror kommer och många av dem tangerar det som tidigare räknades som 

lokalt arbetsmiljöarbete, arbetsgivarens miljöansvar och kommunikation kring dessa frågor. 

Projekt och satsningar i företagets sociala ansvar (CSR) gäller såväl anställda som kunder och ratio-

nalisering med lean-filosofin möjliggör mångfaldigt de besparingar som arbetsmiljöarbetet annars 

hade kunnat ge. Värdestyrning och kommunikation om företagets värdegrund och värderingar 

synliggör äktheten i sättet att leda, styra och utveckla verksamheten. Både privata och offentliga 

arbetsgivare attraheras av dessa rationaliserings- och utvecklingsläror som ger färdigtänkta struk-

turer och mallar att följa. I det nya finns utrymme för visst arbetsmiljöarbete, men inte för allt. 

Framför allt prioriteras satsningar på snabbare produktionsflöden och rationaliseringar – inte 

långsiktigt lärande eller växande i arbetet. Det är inte bara produktionen som har ”leanats” – man 

kan se att arbetsmiljöarbetet också har trimmats och slimmats för att passa den nya produktions-

logiken. Ibland har processen varit så effektiv att grundprinciperna för det lokala arbetsmiljö-

arbetet, samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, nästan helt har försvunnit. Kanske är det 

också därför arbetsmiljöarbetets språk förändras. Det som tidigare sågs som en arbetsmiljöinves-

tering har nu omvandlats till en helt vanlig investering utan särskilda arbetsmiljöaspekter.  

 

Oavsett om det är frågan om produktionstekniska eller arbetsmiljö- och hälsoinriktade åtgärder 

ska kostnaderna för justeringar och nya investeringar beräknas och motiveras i ett investerings-

förslag. Hur och med vilka argument investerar man i produktion, i människan och hennes ar-

betsmiljö? Hur beräknas och argumenteras investeringens bidrag till värdeskapande arbete?           

I jakten på en perfekt fungerade produktion spelar arbetsmiljö- och hälsofrågorna en viktig roll. 

Störningar och merarbete i produktionen på grund av frånvaro minskar den värdeskapande tiden, 

eftersom produktionskapacitet används för annat än huvuduppgiften, dvs. att producera. Fram-

gångsrika företag i världsklass rapporterar att de har mindre än fem procent icke värdeskapande 

arbetstid11.  Flera forskare betonar vikten av att utveckla en kunskaps- och åtgärdsbaserad dialog 

direkt i produktionen och att eliminera arbetsmiljöproblemen redan vid källan12. 

 

Från efterkontroll till värdeskapande beslut om arbetsmiljö- och hälsoinvesteringar  

Med nya organisationsformer och produktionslogik sattes de gamla kontrollstrategierna ur spel. 

De hade spelat en central roll vid utformningen av det lokala arbetsmiljöarbetet på 1980-talet.  

Arbetsmiljöaktiviteter genomfördes i förkontrollerande och förebyggande syfte och de fungerade 

också som probleminventeringar. Skyddsronder är ett exempel på detta. De moderna lean-styrda 

produktionssystemen har mindre behov av såväl för- som efterkontrollerande arbete eftersom 

produktionsprocessen utformas till ett fullständigt lean-system. Inga fel som riskerar de värde-

skapande flöden accepteras.  Arbetet genomförs i team med mål om värdeskapande tid och eko-

                                                           
11

Dahlgaard & Dahlgaard-Park, 2007. 
12

Drucker, 1999, Pfeffer et al, 2000, Bäckstrand et al, 2011, Larsson, 2010.  
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nomi, och kontrollen utövas av produktionspersonalen själva – om inte dessa uppgifter har auto-

matiserats och integrerats i produktionsprocessen. Införandet av nya produktionssätt och ökad 

självkontroll ställer krav på arbetsmiljö- och hälsoarbetet, som i större utsträckning än tidigare 

genomförs direkt i produktionen och av produktionspersonalen själva. Till stöd har personalen 

ämnesexperter, allt från ergonomer och skyddsingenjörer till kvalitetsexperter.  Under perioden 

utvecklas en ny strategi för hur miljöriskerna ska hanteras och det påverkar processen för arbets-

miljöinvestering. Arbetsmiljöinvesteringar tappar sin profil och blir helt vanliga investeringar i 

högre produktionskapacitet, säkrare arbetsförhållanden för produktionspersonalen eller i ergo-

nomi, kompetensutveckling och färdigheter i team-arbete.  

 

Figur 3. Kontroll-

modellen. 

I den klassiska före-

tagsekonomiska teo-

rin fastställs krite-

rierna för investe-

ringens lönsamhet, 

och beslutprocessen 

styrs av argument 

som påvisar sats-

ningens ekonomiska 

rationalitet. 

 

Kopplingen mellan problemets orsak och verkan, dvs. den föreslagna investeringens förväntade 

resultat och förmåga att lösa problemet, har en viktig roll när investeringsbeslutet tas13. Senare 

teorier från 1990-talets början visar att beslutprocessen och vägen till investeringsbesluten har 

blivit komplexa och att de påverkas av flera faktorer än de rent ekonomiska. Som investerings-

argument framhålls förstärkning av företagets profil. Satsningar på socialt ansvar, marknadsfö-

ringsargument och profilering räknas som viktiga drivkrafter för föreslagna investeringar. Besluts-

processen kallas soptunnemodellen, eftersom sättet att argumentera och räkna hem investeringar 

kan liknas vid att stoppa alla argument i en tunna och skaka fram beslutet ur den.  

 

Beteendevetarnas14 bidrag till investeringsforskningen är viktiga att notera. Forskare har beskrivit 

implicit och explicit beslutsfattande och investeringar samt kombinationerna av dessa. Inte heller 

beslutsprocessers tröghet  är ett helt okänt fenomen i arbetsmiljö- och hälsoarbete. Man har upp-

märksammat att beslutsfattare säger en sak när investeringar presenteras men gör något helt annat 

i beslutssituationer. Forskare har visat att företagsledare ser det som en onödig kostnad att inves-

tera i sina medarbetare, eftersom de inte kan se en direkt avkastning på investerat kapital. Men i 

det långa loppet kommer dessa investeringar att gynna alla involverade parter, hävdar forskare 15. 

Svenska forskare16 fann likartade resultat på 1980-talet, då de studerade nyttan av satsningar på 

ergonomi. I ett senare ergonomiprojekt i Husqvarnas symaskinsproduktion fastställdes hur in-

                                                           
13

 Johansson, et al, 1977. 
14 Cialdini, 2005, Aronsson et al, 2009, Cooper et al, 1996. 
15 Mossink, Licher, 1997, Achanga et al, 2006 
16 Sandkull, 1988, Vogel, J., et al, 1992, Mathiassen et al, 1996. 
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vesteringarna i bättre ergonomi minskade produktionskostnaderna och ökade arbetsproduktivi-

teten 17. Stressprogram och dessa investeringars kostnadseffektivitet studerades i ett stort EU-

projekt på 1990-talet18.  Gemensamt för samtliga dessa projekt om arbetsmiljöinvesteringars 

ekonomiska konsekvenser är att de kräver ett underlag som möjliggör efterkalkyl: Blev det som 

man planerat? Allt från personal- och sjukfrånvarostatistik till uppgifter om arbetskraftskostna-

ders utveckling och produktionsekonomiska data behövs för att räkna på investeringens ekono-

miska nytta. Kravet är att siffrorna som används för effektbedömning ska vara verifierbara. Ut-

över de verifierbara siffrorna visar också upplevelser uttryckta med ord och berättelser effekterna 

av en arbetsmiljöinvestering.  

 

Orsak och verkan – håller investeringen? 

Den viktiga frågan i alla investeringssammanhang, då pengar används för att minska risker eller 

åtgärda brister, är att det som ska anskaffas verkligen eliminerar orsakerna till problemet som in-

vesteringen ska lösa. Den som söker pengar för en arbetsmiljöinvestering måste kunna förklara 

orsaken till problemet, vilka orsaksvariabler som finns och hur investeringen kommer att verka 

för att eliminera dessa. Vilka verkningar kommer investeringen att ge? Går de att mäta med peng-

ar och med upplevd miljöförbättring? Hur snabbt kommer dessa resultat att bli synliga, mätbara 

och möjliga att utvärdera? Arbetsmiljöinvesteringens nytta mäts alltid med båda kvantitativa och 

kvalitativa utvärderingsmetoder. Därför måste investeringens orsaker och verkan grundligt kart-

läggas innan investeringsbeslutet .19 

 

Figur 4. Orsak och verkan. Bildkälla: JTO, 1995.  

 

Ett exempel är SCA:s sätt att strukturera arbetsmiljö-

investeringens orsaker och effekter (figur 5). Vid be-

dömning av arbetsmiljöinvesteringar ställer ekonomi-

ansvariga frågor om huruvida just den satsningen som 

föreslås löser ett visst arbetsmiljöproblem. Jag har i 

följande bilder samlat några exempel på argument som 

förtydligar hur detta orsak-och-verkan-samband kan se 

ut. Intressant att notera i detta sammanhang är de om-

vända rollerna; leverantören hjälper kunden att argu-

mentera för en arbetsmiljöinvestering. Exemplen från 

SCA och andra företag visar några av de första svenska 

leverantörerna som utbildade sina kunder i arbetsmiljö-

investeringskalkylering och gav stöd till gamla och nya 

kunder att argumentera för investeringsbeslut.  

                                                           
17 Mathiassen et al, 1996. 
18 Kompier et al, 1999, Liukkonen, et al, 1999. 
19

 Bilaga 2. Ekonomiska utvärderingsmetoder inom arbetsmiljöområdet. 
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   Figur 5. Från orsak och verkan till arbetsmiljöbristens ekonomiska konsekvenser.    

                        Källa: SCA.  

 

Orsak-och-verkan-bilden visar på ett antal områden kopplingen till arbetsmiljöbristens ekono-

miska konsekvenser. Dessa kan presenteras som en kostnadstrappa som i detta exempel består av 

bristande hygien, hygienrisk, smittorisk, sjukdomsrisk och sjukdom. Lägsta hygienbristkostnader 

finns på första steget vid bristande hygien och högsta vid sjukdom orsakad av dålig hygien. Hygi-

enbristkostnaderna kan mätas mer detaljerat och deras koppling till kvalitet redovisas. Man ana-

lyserar hur hygienbrister kan öka företagets hanterings- och felkostnader. Sämre kvalitet, ökat 

antal omarbetningar samt maskin- och materialhaverier är ofta använda argument som motiverar 

en arbetsmiljöinvestering. I det här fallet är argumentet en minskning av hygienbristkostnader.   

 

Av följande exempel framgår en annan viktig aspekt när arbetsmiljöinvesteringens orsaker och 

verkan mäts och analyseras. Det är vikten av att arbeta balanserat med båda positiva och negativa 

effekter av en investering. Om vi studerar enbart positiva effekter riskerar hela investeringsargu-

menteringen sluta i en orealistisk glädjekalkyl. Därför är det viktigt att se även de negativa kon-

sekvenserna av en arbetsmiljöinvestering. Ett bra exempel på detta visas i Therese Sandbergs 
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utvärdering av ett stort antal hälsobokslut från mitten av 2000-talet.20  I Sandbergs utvärdering 

som gjordes på uppdrag av Vinnova är just orsak-och-verkan-förhållandena i fokus. Hon ställer 

frågor kring både positiva och negativa resultat av hälsobokslutsarbetet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Arbetsmiljöinvesteringens orsaker och effekter. Källa: Sandberg, 2007,  

Utvärdering av 50 hälsobokslut.  

 

Sandberg (2007) visar i utvärderingen att det inte alltid är så lätt att fastställa vad är orsak och vad 

som är verkan. Ibland kan verkan bete sig som orsak och tvärtom. Vi riskerar att hamna i en änd-

lös cirkelargumentering om hur arbetsmiljöinvesteringens effekter ska mätas.  

 

                                                           
20 Sandberg, 2007.  
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Att mäta arbetsmiljöinvesteringars kvalitativa och kvantitativa 

effekter 

 
Innan arbetsmiljöinvesteringens ekonomiska konsekvenser mäts med penningmått bör man 

granska eventuella orsak-och-verkan-samband mellan investeringen och dess effekter. Utöver de 

samband som diskuterades i förra kapitlet brukar sambandet mellan arbetsmiljöinvesteringens 

förmåga att höja motivationen och arbetstillfredsställelsen användas som investeringsargument.  

De vanligaste sambanden som man försöker finna är att arbetsmotivationen ökar eller att ar-

betstillfredsställelsen påverkas positivt. 

 

Arbetstillfredsställelse och motivation 

Huruvida det finns samband mellan arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse råder det delade 

meningar om bland forskare. En grupp menar att sambanden inte går att fastställa och visar fors-

kningsresultat som stöd för sina argument. En annan grupp resonerar med argument om hur ar-

betstillfredsställelse, motivation och arbetsprestation påverkar och påverkas av varandra21.  

 

Professor Mats Alvessons (1983) argument lyder som följer.    

Alvesson har studerat förhållandet mellan arbetstillfredsställelse och motivation, samt motiva-

tionsproblemens betydelse för ledningen. Han visar att motivationsproblem främst påverkar 

förmågan 

 

 att rekrytera och behålla lämplig personal 

 att förmå personalen att utföra ett pålitligt arbete i linje med organisationens krav och   

            mål 

 att stimulera personalen till kreativitet och därigenom bidra till organisationens  

            utveckling. 

 

Prestation ger tillfredsställelse. Om individen känner att relationen mellan prestation och till-

fredsställelse är svag, blir motivationen också låg. Alvesson anser att det finns andra sätt att skapa 

goda prestationer i organisationen än att utgå från människors motivation och arbetstillfreds-

ställelse. Vissa typer av arbeten som kan övervakas och styras med styr- och kontrollsystem, 

teknisk utrustning och uppläggning kräver inte motivation för att skapa prestationer. För arbeten 

där den anställdes eget inflytande har större utrymme bör motivationen enligt Alvesson få en 

betydligt större betydelse. 

 

Cummings och Schwab (1973) teorier visar förhållandet mellan individers tillfredsställelse och 

deras prestationer. Det tycks finnas ett visst samband mellan arbetstillfredsställelse och arbets-

insats, men det har varit svårt att se hur dessa är relaterade.  

                                                           

21 Källa: The Great Place to Work Institute i San Francisco samlar information från 24 länder om världens bästa 
arbetsplatser. Från Sverige finns följande företag med mera än 250 anställda på listan 2010; Microsoft, Accenture, 
Rejlers, IFS, Procter & Gamble, Qbranch, Enfo Sweden, Newsec, American Express, SATS.  
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De tre synsätten som Cummings och Schwab talar om är: 

 Arbetstillfredsställelse påverkar arbetsprestationen 

 Arbetstillfredsställelse saknar samband med arbetsprestation 

 Arbetsprestation påverkar och påverkas av arbetstillfredsställelse 

 

Det första synsättet visar att prestationen skulle vara beroende av tillfredsställelse. Enligt det 

tredje synsättet är förhållandet precis tvärtom. Det andra synsättets företrädare menar att det inte 

existerar något entydigt och kausalt samband mellan tillfredsställelse och prestation. Motivations-

aspekten kommer inte tydligt fram i dessa teorier, men Cummings och Schwab ser denna som en 

aspekt av arbetstillfredsställelsen. Många tidigare studier har visat att sambandet mellan arbets-

tillfredsställelse och prestation är svagt och svårtolkat. En genomgång av svensk arbetsmiljöforsk-

ning, från professor Bertil Gardells stora LO-studie om Arbetsinnehåll och livskvalitet (1976) till 

dagens projekt, visar tydligt att kopplingen mellan ökad arbetstillfredsställelse och dess positiva 

ekonomiska effekter inte går att fastställa på ett sätt som gör det möjligt att verifiera de använda 

ekonomiska måttens trovärdighet. Ord som högre effektivitet, bättre produktivitet och högre 

lönsamhet nämns, men konkreta kalkyler saknas liksom ett samband mellan orsaker och verkan 

som bekräftar den redovisade positiva ekonomiska utvecklingen. Att enbart redovisa hur sjuk-

frånvaron eller personalomsättningen har minskat räcker inte för att visa en positiv effekt på ar-

betsproduktiviteten. Därför är också de i arbetsmiljöinvesteringsförslagen använda löftena om 

högre produktivitet, bättre lönsamhet och effektivitet inte några trovärdiga argument så länge de 

inte går att redovisa med verifierbara siffror. Ofta orsakas svårigheterna i att bekräfta arbetsmiljö-

investeringars positiva effekter av dålig kvalitet i administrativa system för personal- och tidsre-

dovisning. I KEF-rapporten som jag refererar till senare i arbetet har orsakerna till dessa redovis-

ningsbrister diskuterats och förbättringsåtgärder föreslagits.  

 

Kvalitetsbristkostnader och sanningens ögonblick 

I min forskning om hur produktionen effektiviseras har jag funnit ett starkt samband mellan 

företagets ökade kvalitetsbristkostnader och ledningens vilja att satsa på åtgärder som minskar 

den negativa kostnadsutvecklingen i produktionen. Till dessa prioriterade åtgärder räknas utöver 

arbetsmiljöinvesteringar bemanningen av arbetet. Det är framför allt sambandet mellan motiva-

tionsbrister och kvalitetsbrister som uppmärksammas med siffror som visar det produktionseko-

nomiska utfallets utveckling. Vid exempelvis omorganisationer och nedskärningar av verksam-

heten tenderar motivationen att sjunka. Det syns i felen, som ökar. Det synliggör också omställ-

ningsarbetets tröghet, kriser och konflikter.22 Motsvarande signaler om motivationsbrister vid 

omorganisationer går att finna i alla verksamheter. Med de fallstudier som redovisas i nästa 

kapitel fördjupar jag diskussionen om motivation och arbetstillfredsställelse samt argumentering 

vid arbetsmiljöinvestering.  

 

Min erfarenhet från tillverkningsindustrin är att när företagets kvalitetsbristkostnader kraftigt ökar 

och närmar sig en viss kritisk nivå, ökar också investeringsviljan 23. När årets vinst och kvalitets-

bristkostnader hamnar på samma nivå, aktiveras alla insatser som har förmågan att reducera den 

negativa kostnadsutvecklingen. I tjänsteproduktion och service finns motsvarande kvalitetsbrist-

                                                           
22 Adapt-studien, 2000, Lennerlöf et al, 1981, 2000, Rynell, 2011.   
23 Volvo-smedjan i Arvika, 1988. 
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kostnader trots att de inte alltid är så noggrant mätta och redovisade som i industrin. För att se 

tjänsteproducerande verksamheters kvalitetsbrister måste kundnyttan och nöjdheten följas upp. 

Detta för att vi ska kunna se om målet ”värde för kunden” uppfylls.  

 

På samma sätt mäts och värderas arbetsmiljöorganisationers förmåga att leva upp till sina målsätt-

ningar och åtaganden. Då gäller en omvänd kvalitetsbedömning, som kan ha olika former. En av 

de vanligaste är att de som behöver hjälp av arbetsmiljömyndigheter kontaktar någon av dessa 

organisationer, beskriver sitt ärende och motiverar hjälpbehovet. Omorganisationer, förändrings-

arbete och nedläggning av verksamheter är ofta förekommande situationer som skulle behöva en 

extern experts objektiva bedömningar och handlingsråd. Det är då intressenterna prövar arbets-

miljömyndigheters och andra närliggande organisationers handlingsförmåga. På sätt och vis driver 

de fram ett sanningens ögonblick, som sätter betyg på aktörens handlingskapacitet och expertroll. 

Om hjälpsökande får stöd stärks myndighetens profil. Om inte, görs en bedömning som ifråga-

sätter expertrollen och dess berättigande.  Under de senaste åren har det funnits flera sådana till-

fällen då den som behöver hjälp från arbetsmiljömyndigheterna möts av en total tystnad. 

 

En fråga som kräver ett tydligt ställningstagande från arbetsmiljömyndigheterna, i det här fallet 

från Arbetsmiljöverket, är huruvida statsanställda får beskrivas som arbetsmiljöproblem. Det vill 

säga: Får man individualisera arbetsmiljöproblemen i stället för att granska de organisationsför-

hållanden som har skapat dessa problem? Gemensamt för dessa ärenden, som finns på flera 

statliga myndigheter, är att man inte diskuterar arbetsmiljöinvesteringar i organisationens psyko-

sociala miljö.  Frågorna individualiseras, hanteras i personalnämnder och med personalorganisa-

tioners medverkan avvecklas personen i fråga som ett arbetsmiljöproblem. Flera arbetsmiljö- och 

personalärenden har under de senaste åren hamnat som juridiska ärenden i landets tingsrätter. 

Resultatet av sådana förhandlingar är att arbetsgivaren, i dessa fall staten, har tvingats betala både 

rättegångskostnader och stora summor i skadestånd för de anställda som har stämt sin arbets-

givare för brister som har sin grund i en dåligt fungerande organisation och obefintligt lokalt 

arbetsmiljöarbete.  

 

Här följer ett utdrag ur ett brev som personal från en statlig myndighet för några år sedan 

skickade till Arbetsmiljöverket. Frågorna i brevet gäller just det problem som jag nämner ovan. 

Myndighetens svar dröjer ännu. 

       Vi vill ha ett förtydligande från landets högsta arbetsmiljömyndighet i frågan om en anställd får    

       stämplas som ett arbetsmiljöproblem och med det som argument avvecklas från sin tjänst.  

 

 Vilka riktlinjer och kriterier gäller för att en anställd ska definieras som ett arbetsmiljöproblem? 

 Vad finns det för forskning, lagstiftning eller andra regelverk som tillåter att en människa beskrivs 

som ett arbetsmiljöproblem och ensam görs ansvarig för organisationens inre problem eller för 

dåligt ledarskap? Sedan när accepterar man att arbetsmiljöproblem individualiseras på detta sätt? 

Accepterar Arbetsmiljöverket detta nya synsätt på människan i arbetet? 

 Är Arbetsmiljöverket medvetet om att definitionen av en anställd som arbetsmiljöproblem i regel 

leder till det att anställningen upphör? I landets tingsrätter handläggs flera sådana ärenden som 

juridiska problem. Finns det någon bevakning av Arbetsmiljöverket om dessa juridiska processer 

och dess resultat? 
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 Vilka är de arbetsmiljöegenskaper hos en individ som är så betungande att de kan anges som orsak 

för att anställningen ska upphöra?    

 Hur bevakar Arbetsmiljöverket innehållet och kvaliteten på de beteendevetenskapliga 

utredningar/konsultrapporter som företagshälsovården tar fram till arbetsgivare som 

avvecklingsunderlag?  

 Är Arbetsmiljöverket medvetet om den ojämna maktbalansen vid individualisering av människor 

som arbetsmiljöproblem? Vilka åtgärder ämnar verket vidta för att förtydliga fackets, företagshälso-

vårdens, arbetsgivarens och den berördas möjligheter att påverka de intressekonflikter som upp-

kommer?  

 

Eftersom ämnet är av stort intresse och många har hört av sig för att få förtydliganden önskas svar på  

frågan. 

 

Att göra arbetsmiljöinvesteringskalkyler och hantera problem som investeringen ska lösa är ett 

mångfacetterat arbete. Det kan bestå av allt från en enkel investering i bättre arbetsstol till ovan-

stående exempel där synen på den anställda och organisationens värden granskas. Investeringar 

som kräver satsningar i personalens fysiska arbetsmiljö är enkla. Desto svårare blir det att få un-

derlag att mäta en ”investering” som orsakas av dåligt ledarskap när ärendet hamnar i tingsrätten 

för att få ett juridiskt avslut. 

 

Det riktigt stora och dyra investeringarna i arbetsmiljö redovisas sällan och inte heller vill den part 

som förlorar i rätten veta den verkliga prislappen på sitt agerande i dessa fall. Miljonskadorna räk-

nas inte hem med arbetsmiljöinvesteringskalkyler utan i tysthet önskas skadan bli glömd.  
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Fallstudier och erfarenheter av beslutsprocessen vid 

arbetsmiljöinvesteringar 
 

Företagen är nyttomaximerande i sina investeringsbeslut. Gäller det också för arbetsmiljöinves-

teringar? Den frågan ställdes av ekonomistudenter i deras examensarbeten i företagsekonomi på 

Stockholms universitet. De ville veta var i organisationen arbetsmiljöinvesteringsbesluten tas, och 

vilka som är de vanligaste argumenten för att motivera investeringar. Hur fungerar beslutsproces-

sen och är den annorlunda för arbetsmiljöinvesteringar än för övriga investeringar? Vilka inves-

teringsargument används? Vilka kvantitativa och kvalitativa mått används för att motivera arbets-

miljöinvesteringar?  

Följande redovisning är en kort sammanfattning av Martin van Nes och Umida Zaidovas exa-

mensarbeten En god arbetsmiljö – varför? En studie i vad som motiverar arbetsledare att investera i arbets-

miljön och Markus Curbo Hellbergs och Patricia Grundströms uppsats Arbetsmiljöns investeringar – 

en studie om beslutsfattande vid investeringar i arbetsmiljön. Uppsatserna finns att läsa i sin helhet i upp-

satsbanken på Företagsekonomiska institutionens webbplats, www.fek.su.se, uppsatsbank.   

 

Viljan och motivationen att investera i arbetsmiljö  

Motiv och beslutsprocesser för att genomföra arbetsmiljöinvesteringar 

Ekonomistudenterna Martin van Nes och Umida Zaidova väckte i sitt examensarbete frågan om 

vilka argument som krävs för att företagsledare ska investera i arbetsmiljö. De gjorde enkätunder-

sökningar och intervjuer på sju stora eller medelstora börsbolag och i en Stockholmskommun. 

Studenterna sökte respondenter som skulle kunna berätta om företagsledares syn på arbetsmiljö-

investeringar men hänvisades till arbetsmiljöchefer, personalchefer och produktionschefer. 

Endast en vd-intervju ingår i studien. Av detta kan man dra slutsatsen att arbetsmiljöfrågorna i de 

studerade organisationerna har delegerats och nu hanteras på en lägre nivå i organisationen. De är 

inte vd-frågor som på 1980-talet.  

Intervjufrågorna i Nes och Zaidovas studie behandlar områdena beslutsfattande och dess mo-

deller, investeringsviljan och vad den består av vid arbetsmiljöinvesteringar samt motivationen att 

investera i arbetsmiljö.  Här redogör jag kort för resultatet.  

Med eller utan en beslutsmodell för arbetsmiljöinvestering? 

På frågan om det finns separata beslutsmodeller som är skräddarsydda för arbetsmiljöinvestering 

svarar Nes och Zaidovas informanter att sådana modeller inte existerar i de studerade organisa-

tionerna. Många mindre arbetsmiljöinvesteringar behandlas som andra löpande investeringar. Vid 

förbättringar som kräver omedelbara åtgärder görs investeringarna direkt i produktionen, och vid 

större investeringar i produktionsutrustning eller motsvarande anläggningsinvesteringar görs lön-

samhetskalkyler. Investeringens ekonomiska nytta fastställs som för övriga investeringar i samma 

storlek.  Det finns undantag från dessa regler. Dessa avser tvingande arbetsmiljöinvesteringar 

som initieras efter arbetsmiljöverkets kontroller. När lagen och arbetsmiljöreglerna ställer krav på 

arbetsmiljöinvesteringar går detta före de argumenten som betonar ekonomiskt lönsamhet och 

rationalitet. Investeringsprocessen vid en arbetsmiljöinvestering och övriga investeringar skiljer 

http://www.fek.su.se/
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sig inte, utan processerna följer samma struktur. Investeringsbehovet kan kommuniceras från 

olika håll: ibland initieras det av arbetsmiljöansvariga chefer, medarbetare och skyddsombud, 

ibland uppstår det genom nya lagar och nya tvingande arbetsmiljöregler. Beslut om små inves-

teringar i arbetsmiljö tas direkt i verksamheten av berörd chef; större investeringar beslutas av 

företagets ledning och stora mångmiljoninvesteringar kräver alltid ett styrelsebeslut.  

 

Investeringsviljan finns 

Investeringsviljan kan bestå av en ekonomisk vilja att satsa på något som ökar företagets lönsam-

het och för övrigt överensstämmer med organisationens affärsidé och strategier. För att operatio-

nalisera denna vilja används kalkyler som visar hur investeringen ökar företagets nytta i olika av-

seenden, t.ex. bidrar till att öka vinsten och marknadsandelarna eller minskar arbetskraftskostna-

derna. Investeringsviljan kan också bestå av beteendemässiga argument och sådant som är svårt 

att tvinga i en ekonomisk kalkyl, vilket Nes och Zaidova visar i sin forskningsgenomgång. Orga-

nisationen består av människor med olika krav och förutsättningar och mångfalden som dessa 

bildar påverkar arbetsmiljöarbetets mål. Målen riskerar att bli mångfaldiga och för komplexa att 

hantera i en kalkyl.  

 

Teorierna om att företagen alltid måste göra en vinst vid investering i arbetsmiljö, människa och 

organisation har sitt ursprung i 1970-talets nationalekonomiska forskning. En forskare vars tankar 

flitigt har citerats är Nobelpristagaren och nationalekonomen Milton Friedman. Han menade att 

företaget bara har ett ansvar och det är att skapa vinst. Företaget tar sitt ansvar genom att 

producera efterfrågade varor och tjänster och tillhandahålla arbetstillfällen. Samhällsnyttan maxi-

meras när företagens vinst maximeras. Idén att företag har skyldigheter utöver detta kritiserades 

starkt av Milton Friedman i essän The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits.    

 

De företag och den kommun i Nes och Zaidovas studie som investerar i arbetsmiljön gör det för 

att följa lagar och regler, men också för att leva upp till arbetsgivarens sociala ansvar. De ekono-

miska skälen som motiverar arbetsmiljöinvesteringar återkommer i samtliga svar. Ökad säkerhet 

och riskminskning prioriteras högt som investeringsmotiv av tillverkningsföretagen. Anställda 

som mår bra och är motiverade presterar bättre, vilket ökar företagets lönsamhet. Det är ett in-

vesteringsargument som flera respondenter nämner. Att företagen ska följa lagar och regler på 

arbetsmiljöområdet är en självklarhet för alla respondenter i den här studien. Marknadsförings-

argument med koppling till varumärket som måste skyddas mot den negativa ryktesspridningen 

som företaget riskerar med olösta arbetsmiljöproblem är också återkommande i intervjuerna. 

Marknadsföring och skydd av företagets profil nämns som ett starkt investeringsmotiv. Att locka 

till sig arbetskraft genom att göra kommunen till en attraktiv arbetsplats är också en strategisk 

marknadsföringssatsning med kommuninvånarna som målgrupp 24. 

Företagens investeringsbeslut påverkas inte av konjunkturer eller bolagets ekonomiska utveckling, 

enligt respondenterna i Nes och Zaidovas studie. Detta uttrycks mycket tydligt i en av responden-

ternas svar: ”Företaget har aldrig varit så fattigt att man har varit tvingad att dra ner på arbetsmil-

jöinvesteringarna. Det är en långsiktig bransch och påverkas inte så starkt av dynamiska sväng-

ningar. Det förekommer inga överraskningar.” En annan respondent svarar: ”Även när organisa-

                                                           
24

 I den moderna ledarskapslitteraturen kallas detta för ”employer branding”, på svenska arbetsgivarprofilering.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
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tionen haft en kärv ekonomisk period har fortfarande arbetsmiljöfrågorna lagts högst på agendan 

av ledningen. Detta markerar tydligt att företaget även i kärva ekonomiska tider anser området 

vara viktigt.” Huruvida arbetsmiljöinvesteringar är ett led i företagets affärsstrategi synliggörs 

också med svaren. ”Arbetsmiljön ingår som en del i den övergripande strategin att nå den mål-

sättning man har och då gäller det att ha en bra nivå på utrustningen och att den håller den nivån 

som avtalen säger.” Företagens svar visar att investeringsviljan inte släcks av ett svagt ekonomiskt 

läge. Däremot är kommunens svar på samma fråga mer försiktigt. Respondenten menar att vid 

bättre konjunkturläge finns också större möjligheter att investera i arbetsmiljön. Svaret antyder att 

arbetsmiljöinvesteringar är i någon utsträckning konjunkturberoende.  

 

Arbetsmiljöarbetet och investeringar naturaliseras  

Inför studien om arbetsmiljöinvesteringar kontaktade Curbo och Grundström över 30 företag 

och djupintervjuade fyra arbetsmiljöchefer i varuproducerande företag. Det visade sig vara svårt 

att hitta respondenter till en studie om arbetsmiljöinvesteringar. Begreppet arbetsmiljö och frågor 

kring investeringar i arbetsmiljö uppfattades av många företag som generella. Därmed blev det 

svårt att hitta beslutsfattare som kunde svara på frågor om investeringsprocessen vid arbetsmiljö-

investering.  Forskningsfrågorna löd: Hur ser beslutsgången ut vid arbetsmiljöinvesteringar i pro-

duktionsföretagen? Vilken typ av argumentation används och vad är mest effektivt? Vilka bakom-

liggande orsaker finns för att investera i arbetsmiljö? Det finns inga separata beslutsmodeller för 

arbetsmiljöinvesteringar utan frågorna hanteras som andra produktionsinvesteringar, skriver 

Curbo och Grundström i sin analys av företagens lokala arbetsmiljöarbete. Deras respondenter 

menar att arbetsmiljöarbetet har naturaliserats.  De syftar på att belastningsskadorna minskat i 

takt med de ergonomiska förbättringarna. Det som nu kvarstår att göra är endast förfining av 

tidigare investeringar.  

 

Motiv till att investera i arbetsmiljö  

Vad motiverar företagen att investera i arbetsmiljö? Som förväntat svarar respondenterna att eko-

nomin styr vid investeringstillfället och att maximering av investeringens ekonomiska nytta på-

verkar besluten. Något motstridigt är respondenternas svar att nyckeltalen inte används i någon 

större utsträckning vid arbetsmiljöinvesteringar. Investeringens återbetalningstid och avkastning 

är argument som används för att maximera produktiviteten. Den ekonomiska avkastningen avgör 

således om investeringen realiseras eller inte. Det är enbart lagar och arbetsmiljöregler som går 

före de ekonomiska argumenten vid investeringsbeslut. Curbo och Grundström visar att besluts-

fattandet vid arbetsmiljöinvestering påverkas av beslutsfattarens erfarenhet, som ger kunskap om 

vilka arbetsmiljösatsningar som är hållbara och ger nytta på lång sikt. Det är således inte alltid 

enbart den ekonomiska argumentationen som avgör om en investering genomförs; det finns ar-

gument som visar att annan positiv påverkan kan förekomma. Påverkan från kunder och good-

will motiverar arbetsmiljöinvesteringar på samma sätt som kraven på förbättringar som lämnas 

vid Arbetsmiljöverkets inspektioner.  

 

Curbo och Grundström fann i sin studie att huvudargumentet för arbetsmiljöinvestering som 

förväntat var ekonomin. Därefter kom lagar och regler, som ofta var tvingande argument. Sist 

kom påverkan från kunder och den goodwill som arbetsmiljöinvesteringar kan ge, och som kan 

stärka varumärket eller förbättra kundrelationer. Curbo och Grundström konstaterar att arbets-

miljöbegreppet uppfattas som gammalmodigt och att det inte riktigt passar i dagens samhälle. 
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Innebörden av begreppen arbetsmiljö och arbetsmiljöinvestering har urvattnats de senaste åren 

och väger inte lika tungt som tidigare. Det framgår av Curbos och Grundströms intervjuer. 

Dessa studier väcker frågan om vad begreppet arbetsmiljö verkligen står för i dag. Vad har före-

tagen och deras medarbetare för attityd för arbetsmiljö, och vilket innehåll får begreppet i dagens 

moderna arbetsliv? Curbo och Grundström skriver: ”En ny benämning som är anpassad för 

dagens samhälle skulle därmed behöva utformas /…/  En effekt av arbetsmiljöarbetets natura-

lisering kan ha renderat i att de anställda inte längre vet vem det är som ansvarar för dessa inves-

teringar. Arbetsmiljö- och skyddsronder som utförs ett fåtal gånger per år för att identifiera risk-

områden på arbetsplatsen kan vara fullt tillfredsställande i dagens automatiserade samhälle, men 

samtidigt uppkommer frågan om värdet av att veta vem på arbetsplatsen det är som arbetstaga-

ren ska vända sig till när det behövs investeringar i arbetsmiljön.”   

 

Hälsofrämjande investeringar och dess effekter  

Jon Eriksson (2010) ställde i sitt examensarbete frågan om vilka effekter av det hälsofrämjande 

arbetet som företag vill se i sin verksamhetsuppföljning, utöver uppfyllelsen av de lagstadgade 

riktlinjerna?  Erikson sammanfattar sin studie: 

 

    Åtta större bolag på den svenska marknaden har studerats. Dessa företag är ICA, Länsförsäkringar,  

    NCC, Posten, Scandinavian Airlines, SJ, Swedbank samt Vattenfall. Studien härleder företagens känne- 

    tecken och mätbara effekter för hälsofrämjande arbete, samt de bakomliggande motiven för ytterli- 

    gare satsning. Samtliga företag ser hälsofrämjande arbete som ett verktyg för en attraktiv arbetsplats. 

    Bolagen vill även se lönsamhet som en följd av satsningen. Studien visar dock hur vägen dit skiljer  

    sig. Vissa ser lönsamhetskopplingen i sociala effekter, andra motiveras av direkt härledda monetära  

    effekter. Även om lönsamhetseffekten inte är den primära utgångspunkten för hälsofrämjande arbete  

    antas denna effekt skapa motiv och argument för ytterligare satsning. 

 

Av resultatet framgår att företagen bedriver ett hälsofrämjande arbete som baserar sig dels på 

lagstadgade riktlinjer, genom exempelvis arbetsmiljölagen, dels på en egen förståelse om vad det 

kan innebära för organisationen. Hur detta hälsofrämjande är utformat och vilken utgångspunk-

ten är skiljer sig åt mellan företag. Syftet var att finna bakomliggande faktorer för företags age-

rande och beslutsfattande kring satsningar i hälsofrämjande aktiviteter. Eriksson fann att de eko-

nomiska argumenten styr investeringsbeslutet och motiverar för ytterligare satsningar.  

 

Lean och satsningar i arbetsmiljöförbättringar i produktionen 
Svenska tillverkningsföretag, inklusive stora koncerner som Trelleborg, Scania och Husqvarna, 

och deras satsningar på arbetsmiljö och hälsa är väldokumenterade av arbetsmiljöforskare. På 

1970-talet var Volvos Torslandafabrik med i en studie vars syfte var att ta fram och redovisa 

företagets sociala bokslut. Det kom att innehålla ett mycket välgjort avsnitt om arbetsmiljön i 

produktionen. Information om arbetsmiljöförhållandena, personal- och sjukfrånvarostatistik 

presenterades, liksom hur medbestämmandearbetet fungerade och vilka arbetsskador som var 

typiska i biltillverkning. På 1980-talet låg sjukfrånvarokostnader, stress och rehabilitering i fokus. 

På 1990-talet gjordes hälsobokslut på Volvo. En av de första ergonomi- och ekonomistudierna 
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genomfördes 1987 på Volvo Smedjan i Arvika av dåvarande Arbetarskyddsstyrelsens forskare 

och av mig. Den visade att satsningar i ergonomiska förbättringar var mycket lönsamma för 

företaget: De minskade både sjukfrånvaron och förtidspensioneringarna på grund av färre 

belastningsskador. Denna utveckling var möjlig att följa under flera år eftersom företaget förde 

sjukfrånvarostatistik och följde upp förtidspensioneringar och deras orsaker. Intresset bland 

produktionschefer och andra arbetsmiljöansvariga chefer för arbetsmiljösatsningar i produktio-

nen fick stöd av dåvarande produktionschefen på Volvo Smedjan, Gullmar Ekström, och före-

tagsläkaren Tom Åhrén. På Trelleborg AB utvecklades nuvarande kalkylmetoder för redovisning 

av arbetsgivares sjukfrånvarokostnader och nyttan av gjorda rehabiliteringssatsningar. På Hus-

qvarnas symaskinsfabrik utvecklades arbetsproduktivitetsmätningar samtidigt som ergonomiska 

förbättringar verkställdes och deras påverkan på produktivitet studerades av ekonomer och ergo-

nomer. Den senaste satsningen på ergonomi och ekonomi är väl dokumenterad av Bäckstrand 

m.fl. (2011) i A Road-map towards cost calculation methods connected to ergonomics analysis and simulation. 

 

Eliminering av arbetsmiljörisker i produktionen 

I många tillverkningsföretag pågår för närvarande en mycket intressant utveckling i produktionen, 

där man inför och använder lean-modellen som produktionsstyrningsmetod. I arbetet ingår bl.a. 

ekonomisering av alla upptäckta brister som stör produktionsflödet och orsakar fel i form av tids-

förluster. Det handlar exempelvis om fel i produktionen, tillrättaläggande omarbete, bemannings-  

eller kompetensbrister och produktionsstörningar på grund av frånvaro.  Det som är intressant ur 

arbetsmiljö- och hälsoperspektiv är att felen och bristerna ska upptäckas direkt i produktionspro-

cessen – inte tillåtas gå vidare i produktionsflödet och orsaka efterkontrollerande aktiviteter. 

Därför är alla satsningar på förebyggande arbete högt prioriterade. Målsättningen är att produk-

tionen ska fungera utan några som helst störningar, vare sig produktionstekniska eller sådana som 

uppstår på grund av arbetsmiljö- och hälsorisker. 

 

Det tidigare nämnda ergonomiprojekten på Volvo Smedjan, arbetet i Husqvarna och senare mot-

svarande projekt väcker frågan om beslutsunderlag för investeringar och möjligheten att bättre 

följa investeringars ekonomiska effekter. Två sorters arbetsmiljö- och hälsorisker kan noteras. 

Dels finns lätt synliga brister som orsakar störningar i produktionen. De är enkla att identifiera, 

och det är lätt att räkna hem vidtagna åtgärders nytta. Investeringsbeslutsgången är ofta snabb, 

eftersom investeringen motiveras av tidsbesparingar eller minskade materialhanteringskostnader. 

Dels finns svårare och mindre synliga fel som är riskfyllda på grund av att de förekommer oregel-

bundet; detta gör dem svåra att upptäcka. Sådana fel kan orsaka arbetssjukdomar, exempelvis 

belastningsskador, som i värsta fall kan leda till förtidspensionering. Projektets syfte är att studera 

beslutsfattandet i båda dessa situationer och öka förståelsen för den ekonomiska argumente-

ringens bredd och djup i investeringssituationer. Vem fattar besluten och när? På vilket ekono-

miskt beslutsunderlag?  Vilka argument påverkar investeringsviljan hos ledningen?  

Med nya produktionsformer följer kravet på bättre mätetal som utvecklar verksamheten och som 

bidrar med betydelsebärande information till beslutsprocessen. Mätetalen ska vara direkt kopp-

lade till vald tillverkningsstrategi. De ska vara enkla att använda och möjliggöra snabb återkopp-

ling, fungera pedagogiskt och omfatta såväl siffror som ord, vilka motiverar till handling. Olika 

mätningar på olika områden behövs, som personalredovisning och arbetsmiljö- och hälsoarbete. 
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Hur ska mätetalen som synliggör arbetsmiljö- och hälsorisker i produktionen utformas och kom-

municeras i värdeskapande processer?     

Min erfarenhet är att de kortsiktiga och synliga bristerna i produktionen ofta ligger i fokus för 

förbättringsarbetet. De på lång sikt verkande bristerna är däremot svårare att synliggöra och 

orsakerna kan vara många, vilket också påverkar investeringsbeslutet. Forskningsprojekten som 

tidigare nämnts syftar till att ta fram betydelsebärande information om produktionens värdeska-

pande tid och hur den kan effektiviseras med investeringar i ergonomi. För det har data om per-

sonal och tidsanvändning samlats för att skapa underlag för investeringskalkyler. Personalredo-

visning som innehåller uppgifter om antalet anställda, anställningsformer, personalrörlighet och 

åldersfördelning finns i löneredovisningen i alla organisationer. Det som i dag är problematiskt 

vid arbetsmiljöinvesteringskalkylering är att produktionen inte enbart bemannas av anställda, utan 

också av personal från bemanningsbolagen. Dessa kallas för konsulter, och deras tidsanvändning 

och personalredovisning görs i bemanningsbolaget. Med tidsredovisning visas mått som behövs 

för att fastställa hur arbetsproduktiviteten har utvecklats före och efter arbetsmiljöinvesteringen. 

Det är framför allt uppgifter om arbetad tid och frånvaro som behövs för investeringskalkylerna.  

I de moderna produktionssystem som styrs med lean-filosofin mäts produktionsprocessernas 

värdeskapande tid i minuter och sekunder per processoperatör. 

Tids- och personalredovisningen berörs av den tudelade bemanningen i produktionen. Hur dessa 

grundläggande redovisningar ska utformas har blivit en större forskningsfråga än som först var 

planerat. Det går nämligen inte att räkna på en arbetsmiljöinvestering och dess ekonomiska kon-

sekvenser utan att ha uppgifter om tidsanvändning och arbetskraftskostnader uttryck i kronor per 

timme. Därför presenterar jag i detta arbete ett förslag till tidsredovisning, med fokus på att mäta 

den värdeskapande tiden i verksamheter som genomförs med egen personal men som också be-

mannas av bemanningsbolagens konsulter.    

Personalredovisning vid blandade bemanningar 

I de moderna produktionssystemen som är upplagda efter lean-principen finns två anställnings-

former: tillsvidare- och visstidsanställda och ”konsulter” inköpta från bemanningsbolag. Detta 

sätt att bemanna arbetet med två olika anställningar och inhyrd personal från bemanningsbolag 

kräver något annorlunda personalredovisningar som inkluderar eller exkluderar den externa per-

sonalen. Det finns inga färdiga redovisningsmallar för den nya situationen som nu har uppkom-

mit. Således är också följande redovisning ett första försök att utveckla en ny form av personal-

redovisning för sådan produktion som bemannas av egen personal och inhyrd personal. 

De medarbetare som är anställda av företaget kan redovisas med en personalbild som innehåller 

uppgifter om personalantalet, anställningsformer, tjänstgöringsgrader, åldersfördelning, personal-

rörlighet, avgångsstatistik och information om arbetad och fakturerad tid. Redovisningen skulle 

kunna sammanfattas med en bild som visar den arbetskraft som behövs för en viss produktion/ 

tjänst/service, den totalt arbetade tiden och hur stor andel av tiden som är fakturerad tid. Insatser 

och utfallet möts i personalredovisningen. Hur den här redovisningen utformas i detalj framgår 

av bilaga 3 Personalbild.   

Det finns således alltid en möjlighet att sammanställa personalredovisningen för företagets egna 

anställda. De konsulter som arbetar på samma arbetsgrupp men har sin anställning i bemannings-

bolaget ska ingå i bemanningsbolagets redovisning. Det mottagande företaget saknar den full-
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ständiga tidsanvändningsinformationen och kan egentligen inte räkna på annat än antalet kon-

sulter och av dem arbetad tid som fakturerats av tjänsteleverantören. 

För det produktionsavsnittet som nu har varit föremål för studien framgår fördelningen mellan 

anställda och konsulter av följande figur.  

 

Figur 7. Inhyrd personals andel arbetade timmar av den totala arbetade tiden. Cirklarna visar fördelningen 

mellan den inhyrda personalens och de anställdas arbetade tid i produktionen.   

Den inhyrda personalen redovisas i ovanstående bild, där andelen arbetad tid jämförs med den 

anställda personalens arbetade tid. Den inhyrda personalens andel av de arbetade timmarna va-

rierar från 39 procent till 51 procent. Fördelningen visar att under ett år varierar inte förhållandet 

nämnvärt mellan inhyrd personal och den egna personalen. När nästan hälften av allt arbete som 

görs i detta produktionsavsnitt genomförs av inhyrd personal förlorar personalredovisningen en 

del av sitt informationsvärde. Den företagsinterna personalstatistiken visar enbart hälften av den 

arbetsinsats som behövs för att genomföra ett visst produktionsarbete. Information om den 

andra hälftens anställningsformer, åldersfördelning, rörlighet, kompetens m.m. saknas. Huruvida 

dessa uppgifter redovisas i bemanningsbolaget därifrån konsulterna köps in framgår inte av till-

gängliga informationen. Om anställningarna i bemanningsbolaget är korta och tillfälliga på några 

veckor eller månader är det troligt att personalredovisningens förklaringsvärde inte är så stort. 

Det väcker frågan hur den inhyrda personalens kompetens och erfarenhet tillvaratas i lean-sys-

temet. Internredovisningen riskerar att inte heller fånga upp arbetsmiljö eller ergonomiska sats-

ningar i hälsa och arbetsförmåga. Den inhyrda personalens arbetsinsats räknat som arbetade 

timmar i produktionen är betydande, men i personalredovisningen tycks den vara rätt osynlig.   

Arbetad tid och värdeskapande tid  

Arbetad tid, bemanning och värdeskapande är tre frågor som hör ihop och som tillsammans på-

verkar resultatet. De gamla tidredovisningsmetoderna behövs för att systematiskt mäta och ana-

lysera bemanningens betydelse för en välfungerande arbetsorganisation. Syftet med tidsredovis-

ningen är att öka förståelsen för tidens betydelse när vi bemannar arbetet med olika anställnings-
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former och skapar utrymme för värdeökande arbete. Att förstå tidens och bemanningens möns-

ter ger oss underlag för att diskutera vad rätt bemanning är. Rätt bemanning förknippas med 

effektiv resursanvändning. Synsättet är kännetecknande för den industriella varuproduktionen 

och för tanken att tiden och resursanvändningen kan studeras in i sina minsta beståndsdelar. Med 

”rätt” avses att målen uppfylls med en bemanning som klarar av att förverkliga verksamhetens 

affärsidé.  

Arbetad tid var enkel att mäta i repetitivt industriarbete. I kompetensintensiv tjänsteproduktion är 

tiden och dess användning annorlunda, men fortfarande lika viktig för att verksamheten ska upp-

nå hög kund- eller brukarnöjdhet. Nöjdheten är en garanti för verksamhetens överlevnadsförmå-

ga. I tidsstyrda massproduktionssystem effektiviserades tidsanvändningen genom att arbetet styr-

des med ackord och snabba genomloppstider. Snabbhet var ett givet kriterium för effektivitet.     

I tjänsteproduktionen är tidsanvändningen annorlunda till sin karaktär. I stället för snabbhet talar 

vi om rättidighet, relationens varaktighet och värdeskapande tid. Snabbhet kan till och med vara 

kontraeffektivt för en relation. 

I lean-filosofin, som industrin världen över kopierar från Toyota, fastställs att produktionen inte 

ska vara varken under- eller överbemannad utan i balans. Sättet att mäta den arbetade tiden är 

detsamma som tidigare men tidens innehållsmässiga betydelse har fått ytterligare en dimension 

när den mäts och analyseras som värdeskapande. Förr analyserades den arbetade tiden för att 

rationalisera verksamheter, och därmed ge gynnsamma förutsättningar för värdeskapande arbete. 

Tiden som rationaliseringsinstrument ersätts med ett nytt synsätt där tidens knapphet eller snabb-

het inte är målet. Ambitionen är i stället att tiden ska vara tillräcklig, tillgänglig, rättidig och värde-

skapande. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Liker, 2009, The Toyota Way.  
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Figur 8a 

Ordinarie arbetstid för egen personal 

Figuren till vänster visar den totala 

ordinarie arbetstiden för företagets 

egna anställda. Men eftersom de 

egna anställdas andel är ca 40–50 

procent av den totala tid som krävs 

för produktionen måste den inhyrda 

personalens arbetade tid adderas till 

dessa uppgifter.  

Figur 8b. 

Arbetad tid i ett produktionsavsnitt     

Av den andra bilden framgår att 

andelen inhyrd personal ökar vissa 

månader, vilket jämnar ut den to- 

tala tillgängliga produktionstiden. 

Med staplarna summeras produk- 

tionstiden, som är ett viktigt bastal 

vid t.ex. mätning av arbetspro-

duktivitet. Om arbetsproduktivi-

teten enbart mäts på den egna 

personalens andel av den arbetade 

tiden blir resultatet missvisande, 

          eftersom den inhyrda persona-  

                        lens andel är nästan hälften av  

               den totala produktionstiden.   

 

Figur 8c.  

Värdeskapande tid                         

Om vi ökar detaljeringsnivån i 

tidredovisningen och granskar ett 

produktionsavsnitt och dess tids-

användning kan vi se fördelningen 

av den arbetade tiden på direkt 

värdeskapande arbete (grönt), 

semivärdeskapande tid (gult) och 

icke värdeskapande tid (rött). 

 

Linjen ovanför staplarna visar den planerade produktionstakten, som inte har uppnåtts. För att 

klara målsättningen arbetar man hela tiden med problemlösning, och inför produktionstekniska 

och ergonomiska förbättringar. Av tidsredovisningsstaplarna framgår att den direkta värdeska-

pande tidens andel inte är mera än hälften, ibland endast en tredjedel, av den totala produktions-
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tiden. De gula fälten visar tiden som används för förberedande insatser i produktionen, allt från 

att hämta och lämna material eller information till arbetssätt som skulle kunna förenklas eller 

automatiseras. De röda fälten visar t.ex. andelen manuellt arbete som skulle kunna göras mer 

kostnadseffektivt och snabbare med maskiner, bättre organiserade transporter och färre onödiga 

förflyttningar.   

Vad innebär lean-arbetssättet för arbetsmiljöinvesteringar och miljöarbetet?  

Värdestyrning och värdighet som mål för arbetsmiljöarbete och investeringar  

Lean-filosofin är på intet sätt en ny produktionsfilosofi för oss i Sverige, trots att den kommer 

från Japan och införs på många svenska industriarbetsplatser med hjälp av japanska konsulter och 

lärare. Häromdagen diskuterade jag lean-systemet med en äldre kollega och han berättade om det 

metodologiska långsiktiga utvecklingsarbetet som japanska företag bedrev redan på 1970-talet för 

att utveckla det Toyota-system som nu överallt i värden kopieras som en ny revolutionerande 

produktionsfilosofi. Kollegan berättade hur han och hans kollegor inte alls förstod varför japa-

nerna la så mycket kraft på att intervjua kunder och lyssna på kunders synpunkter på produkten 

och på hur den kunde förbättras. Nu förstår han orsaken. Japanerna utgick i sitt utvecklingsar-

bete från kunden och kundönskemålen, byggde produktionen efter filosofin att leverera värde för 

kunden. Medan vi i västvärlden först tog fram produktionssystemet, trimmade och slimmade det 

och levererade produkter och tjänster som kunden skulle köpa. Vårt sätt att producera styrdes av 

rationalitet och dess kriterier medan japanerna satsade på värde- och kundstyrd produktions-

filosofi.  

 

Det är just den här värdeorienteringen som skiljer oss i sättet att forma våra organisationer. 

Arbetsmiljö och allt som ingår i det lokala arbetsmiljöarbetet är också ett arbete som styrs av vissa 

gemensamma värden. Vilka dessa värden är som arbetsmarknadens parter kan enas om återstår 

att se. Just nu verkar det råda en situation som skulle kunna beskrivas som ”den stora tystnaden”. 

Inget händer, inget hörs och inget görs. Men en sak består, och det är frågan om hur vi klarar av 

att implementera nya organisationsformer och nytt sätt att producera om vi inte har medarbetar-

na med oss. Finns det kraft i arbetsmiljöarbetet att bidra till förändringars humanisering och ett 

värdigt genomförande? Det räcker inte att ledarna vill och har den senaste och bästa filosofin att 

producera om inte organisationen är med. Jag återkommer till den här frågan i slutkapitlet.   

Aktivt arbetssätt i produktionen  

Genom de svenska exemplen på lean-produktion i olika verksamheter har jag förstått att produk-

tionsprocessen är i fokus för allt utvecklingsarbete. På välfungerande moderna arbetsplatser sam-

arbetar arbetsmiljöexperterna med produktionsfolket och experterna direkt i processen. Foku-

seringen på det arbete som ska göras är helt annat än i de gamla systemen där man kunde skriva 

felrapporter och dokumentera brister som sällan åtgärdades snabbt, om alls. Arbetsmiljöexpert-

erna kräver en annan snabbhet och aktivitet. Det i sin tur ställer krav på andra samarbetsformer 

och agendor än det kommittéstyrda miljöarbetet. Formerna för lokalt arbetsmiljöarbete måste 

förnyas och göras mer flexibla.  

 

Kompetensutveckling för alla 

Det är inte bara kompetensutveckling av mångkunniga produktionsoperatörer och stödfunktio-

ner som efterfrågas med lean-filosofin, utan allt administrativt arbete utmanas. Framför allt efter-
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frågas bättre fokusering på det som är viktigt och väsentligt för produktionen och dess flödes-

effektivitet. Många administrativa system och rutiner fokuserar på det gamla arbetssättet att samla 

in siffror utan att avsätta tid att analysera uppgifterna och skapa kommunikation med dem som 

siffrorna berör. All information som produktionen behöver finns men består ofta av obearbeta-

de grunddata. Exempel på detta är bl.a. personalredovisning och vikten av att se helhetsbilder om 

hur arbetet är bemannat och till vilken arbetskraftskostnad. Ett annat exempel är tidsredovis-

ningen som i dag behövs för att kunna följa upp den värdeskapande tidens andel av den totala 

produktionstiden och för att kunna relatera dessa uppgifter till hur mycket ordinarie arbetstid 

verksamheten har planerat att ha. Redovisningarna ska formas så att de bidrar till att utveckla ett 

gemensamt språk i produktionen, så att alla vet vad t.ex. värdeskapande tid betyder, hur arbets-

kraftskostnaderna räknas och att alla till och med förstått vad en sekunds tidsförlust i produktio-

nen betyder ekonomiskt.   

 

Satsningar i kompetens- och ledarskapautveckling är också arbetsmiljöinvesteringar. För att 

kunna mäta behovet och utfallet behövs uppföljningsrutiner nära produktionen. Utöver upp-

följningsrutiner behövs en värdediskussion om organisationens kompetensutvecklingsstrategi, så 

att den styr bemanningen. Frågan är om organisationen ska behålla den kompetens som utveck-

las i produktionen, eller om den försvinner med korta anställningar och tillgodogörs av andra 

företag. Kompetensutveckling är egentligen en av de viktigaste arbetsmiljöåtgärderna som orga-

nisationen kan göra för att motverka den anställdas utslagning från yrket och arbetet. Kompe-

tens- och ledarskapsutvecklingens korta och långsiktiga effekter ska därför mätas och investe-

ringars effekter ska synliggöras så att olika sätt att bemanna arbetet kan utvärderas och att orga-

nisationen också lär av sina misstag. Min personliga uppfattning är att vi, efter all rationalisering, 

slimning och trimning, riskerar att få kraftlösa organisationer som inte alls orkar utveckla verk-

samheten. Ibland är arbetsmiljöinvesteringskalkylens uppgift att vara tydlig och att ge besluts-

fattare underlag att inte vidta ovärdiga eller kontraproduktiva åtgärder.  
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Kommuners möjlighet att mäta arbetsmiljöinvesteringars 

ekonomiska konsekvenser 

Den högsta sjukfrånvaron finns i dag på kommunala arbetsplatser, inte i den tunga tillverknings-

industrin. Orsakerna till denna utveckling är många. Några berör det lokala arbetsmiljöarbetet 

och hur den offentliga sektorns styrelser och ledare värderar detta arbete. Den verkliga och rätt 

räknade sjukfrånvaron har aldrig legat under 7–8 procent av ordinarie arbetstid i de kommuner 

som jag har arbetat med under de senaste tio  åren. Det är inte heller ovanligt att sjukfrånvaron 

inom t.ex. äldreomsorgen ligger på ca 10–12 procent av ordinarie arbetstid, dvs. på samma nivå 

som tillverkningsindustrin för tjugo år sedan.  

För mycket politik och för lite arbetsmiljöarbete och investeringar i människor 

I stället för att diskutera hur denna sjukfrånvaro skulle kunna minskas med hjälp av satsningar i 

arbetsmiljön, driver kommuner politiska kampanjer om hur sysselsättningsgraden kan ökas för 

deltidsanställda. Med ökad andel heltidsanställda i redan fysiskt tunga arbeten kommer andelen 

förtidspensioneringar att öka. Flera kommuner i Stockholmsområdet rapporterar att de har mer 

än 30 procent årliga pensioneringar, sådana som avser förtidspension/permanent sjukersättning. 

Kontraproduktiva och politiserade projekt skapar nya arbetsmiljöproblem och ökar utslagningen 

från arbetet, enligt min erfarenhet. En annan risk som försvårar arbetsmiljöarbetet är den brist-

fälliga uppföljningen av personal, tidsanvändning och organisationens verkningskraft. När verk-

samhetsuppföljningen inte fungerar som den ska, som viktig källa av betydelsebärande informa-

tion, riskerar arbetsmiljöriskerna bli osynliga. Sambanden som skulle kunna visa vilka orsaker som 

medför vissa återkommande problem förblir oupptäckta.   

Av följande problembeskrivning framgår också indirekt de svårigheter som miljöansvariga arbets-

ledare stöter på när de ska fatta investeringsbeslut.  De har ingen betydelsebärande information 

att gå efter. De har inte heller några signaler som skulle visa åtgärdsbehovet. Det finns få signal-

system som visar arbetsmiljöinvesteringsbehovet. När de finns, är de ofta bristfälliga och mäter 

fel saker.  

Bättre beslutsstöd för kommuner – bättre investeringskalkyler 

Samarbetet med Föreningen Sveriges Kommunalekonomer (KEF) har bidragit till följande syn-

punkter i ett projekt vars syfte var att utveckla bättre beslutsstöd och ledningsinformationssys-

tem. Mitt intresse för detta projekt väcktes för att jag ville studera vad det fanns för underlag för 

arbetsmiljökalkyler i kommuner. Hade kommuner information om personal, tidsanvändning och 

arbetskraftskostnader, dvs. fakta som behövdes för att mäta investeringens nytta?  Åtta kommun-

er har deltagit i projektet genom utsedda representanter. Projekt har gett god insyn i kommunala 

redovisningsmetoder och system som används för att producera beslutsstöd. Tillgången till infor-

mation om arbetsplatsens sjukfrånvaro, bemanning, personalrörlighet och kompetensutveckling 

är några exempel på redovisningar som ska finnas i det kommunala beslutstödet för att möjlig-

göra investeringsbedömningar. I KEF-rapporten Behov, modell och lösning avseende IT-baserat stöd för 

verksamhetsuppföljning och analys sammanfattas problemen så här: 

 

       I många fall har målen varit otydliga, och satsningarna har också till stor del saknat behovsanalys.  

       Ingen har presenterat svaren på frågorna om var, hur och varför dessa system ska användas. Det har  

       inte heller alltid framgått vem som ska använda det nya systemet. Det verkar finnas för många  
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       engångslösningar som bara löser ett problem i taget, och som inte kommunicerar med andra system  

       eller modeller för ekonomistyrning och internredovisning. Modeller för verksamhetsuppföljning har  

       ofta diskuterats utifrån ett systemperspektiv – inte från ett verksamhetsperspektiv. Det saknas fokus  

       på hur ett it-stöd på bästa sätt kan stödja en modell för verksamhetsanalys och uppföljning. 26 

 

Inget att räkna på 

Styrtal saknas ofta på en mer detaljerad verksamhetsnivå. På senare tid har intresset ökat kring att 

följa upp den arbetade och betalda tid som verksamheten använder. Vissa vård- och omsorgsför-

valtningar använder ett schema- och planeringssystem som är fristående från befintliga ekonomi- 

eller personalredovisningssystem. De flesta inser att om tiden används rätt, kan informationen 

om tidsanvändningen påtagligt effektivisera verksamheten genom att enheterna samverkar vid 

frånvaro istället för att anlita många timvikarier. Ökad rörlighet mellan arbetsenheter minskar 

arbetskraftskostnaderna. Inom ramen för analys av tid kan nya, intressanta nyckeltal/styrtal tas 

fram, t.ex. ersättningsgrad vid frånvaro och hur mycket arbete som utförs av fast anställda res-

pektive timvikarier. Kommunerna har ännu inte kommit så långt i sin tidsredovisning i verksam-

hetsuppföljningen. 

 

Av projektgruppens samlade erfarenheter framgår att kommuners största kostnadspost, arbets-

kraftskostnaden, i många äldre- och omsorgsförvaltningar saknar en genomarbetad uppföljnings-

modell. Det framgår också att kvaliteten varierar i metoder för framtagning av betydelsebärande 

information, och att vissa metoder för t.ex. bemanningsuppföljning inte kommunicerar med vare 

sig ekonomi- eller löneredovisning. Inte heller använder de data från kommunens egna redovis-

ningssystem, utan de producerar sina egna data samt använder egendefinierade begrepp som 

nyckeltal. Det finns flera systemlösningar som är helt frikopplade från kommunens redovisning. 

Dessa tenderar att leva sitt eget liv, och de producerar betydelselös information som ingen an-

vänder.  Dessa system är som självspelande positiv som enbart gynnar sina ägare.  

Ett av uppdragen till deltagarna i projektet var att kort sammanfatta dels allmänna reflektioner 

kring verksamhetsuppföljningen, dels synliggöra de viktigaste framgångsfaktorerna för hur verk-

samhetsuppföljning och analys skulle kunna förbättras. Nedanstående punkter redovisar KEF-

projektets samlade erfarenheter och förslag. 

 Det finns en villrådighet i vad de olika systemen (ekonomi-, personal- och verksamhets-

system, system för beslutsstöd) har för roll i den kommunala verksamheten och dess 

styrning. De administrativa systemen upplevs som för tunga och bygger på att någon skall 

registrera informationen och att någon annan skall ta ut och använda den. Hur och när 

informationen används är oklart. Man kan fråga sig om det saknas användar- och analys-

kompetens hos såväl beställare som producenter när verksamhetsuppföljningen flyter 

utan tydliga mål och erforderlig styrning.  

 De administrativa systemen och verksamhetssystemen är inte utvecklade utifrån att in- 

formationen ska samverka och har därför svårt att samspela med varandra. Dessutom 

används ett flertal system med fokus på att följa ett ämne för sig eller ett verksamhets-

område i taget. Omfattande manuella arbetsinsatser krävs, dels för att föra över informa-

                                                           
26 KEF-rapporten, 2011, www.kef.se/forskning.   

http://www.kef.se/forskning
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tion mellan olika system, dels i det direkta sammanställningsarbetet. Manuellt arbete 

används i stor utsträckning för att arbetet med avstämning och uppföljning av arbets-

kraftskostnader ska fungera.  

 Det finns ett uttalat behov av planeringsstöd som relaterar planeringsunderlaget till 

verksamheten. En annan synpunkt som fördes fram var avsaknaden av rutiner för att 

rapportera händelser som påverkar bemanningens och arbetskraftskostnadernas utveck- 

ling. 
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Problem som aktualiseras vid investeringar i arbetsmiljö, personal 

och värdeskapande processer 

Under de senaste tjugo åren har fokus förskjutits från de rationella och kvantitativt mätbara 
kriterierna vid arbetsmiljöinvesteringar till kvalitativa och upplevda godhetsargument. Denna 
förskjutning i argumentering förtydligas med följande sammanfattning av läroböckers, myndig-
heters och övriga intressenters argument för investering i arbetsmiljö.  
 

Rationella kvantitativa målsättningar   Hur dessa målsättningar 

för arbetsmiljöinvestering på 1980-talet  för investeringar i arbetsmiljö och  

och i början av 1990-talet                                             hälsa fungerar på 2000-talet och 

    argument som har tillkommit eller 

förändrats 

 

Minska sjukfrånvaron för att spara  Argumentet om minskad kostnad för 

arbetsgivarens frånvarokostnader sjukfrånvaro har ersatts med beman-  

och produktionskostnader. ningsargument och kartläggning av 

ekonomiska effekter av outsourcing, 

kompetensförluster och bemannings-

obalanser. 

 

Öka företagets lönsamhet.  Flytta arbetskraftsintensiva  

    verksamheter till låglöneländer.  

 

Minska arbetsskador och olycksfalls-  Argumentet har förlorat relevans på  

kostnader.    grund av ändringar i ersättnings-  

system och myndigheters strängare 

tolkning och tillämpning av dessa 

regler.  

 

Minska sjukfrånvaron och    Argumentet saknar relevans. 

öka arbetsproduktiviteten.   Minskning av arbetskraftskostnader i  

    personalintensiva verksamheter ökar  

    produktiviteten mer än en minskning av 

    sjukfrånvaron. 

      

Minska företagets omkostnader  Argumentet har fått minskad betydelse.  

för att få konkurrenskraftiga   Med globalisering, utflyttning av arbeten 

priser.     och användning av ny teknik minskar   

    administrationskostnaderna snabbt.  

    Argumentet är fortfarande relevant  

    när den offentliga sektorns sjukfrånvaro- 

    och arbetskraftskostnader analyseras i   

    investeringssammanhang.  
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Öka effektiviteten   Uppfattas numera som ett tomt  

    ifyllnadsord eftersom effektivitets- 

    kriterierna inte har kommunicerats. 

Man har inte heller kunnat visa hur de 

påverkar investeringen.  

 

Värde för kunden   Begreppet uppfattas som ett inne- 

    hållslöst slagord så länge värdebegrep- 

    pet inte ges innehåll. Värdet ska syn- 

    liggöras i konkreta handlingar som 

    bär i sig organisationens värdighet; 

    t.ex. respekt för kunden och hennes 

    behov.   

     

Med eller utan arbetsmiljöledarskap? 

Jag har i detta arbete om arbetsmiljöinvesteringar beskrivit investeringsmiljön ur olika perspektiv 

och visat hur nya produktionsfilosofier påverkar arbetet, organisationen och aktörerna i den. Jag 

har fastnat för den här enkla bilden som visar en del av vägvalen vid lean-filosofins implemen-

tering. Figuren visar vikten av att ha ledningens fulla stöd inför satsningen. Det gäller även för 

arbetsmiljöarbete och miljöinvesteringar. Det är framför allt det sista steget i vägvalet som väcker 

mitt intresse. Valet som organisationen gör mellan satsningar i snabba verktyg å ena sidan och en 

vision för det långsiktiga värdearbetet å den andra, är grundläggande för allt framtida arbetsmiljö-

arbete och egentligen för hela verksamheten. 

  

 
      Figur 9. Vägvalet; mera kortsiktiga projekt eller långsiktigt lärande. Källa: Liker, 2009, The  

      Toyoto way – lean för världsklass. Översättning och bearbetning av figuren Liukkonen, 2012.  
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Forskning (Liker, 2009, Helling, 2010) visar att närmare 70 procent av alla lean-styrda produk-

tionssystemförbättringar leder till kortsiktiga satsningar som efter en tid avvecklas eftersom för-

ändringsarbetet har blivit resultatlöst. Lean-arbetet fungerade så länge konsulterna drev proces-

sen, men den överlevde inte när läromästarna lämnade företaget. Enstaka kortvariga aktiviteter 

förmådde inte ändra organisationens arbetssätt. Trots löften om ledningens fulla stöd uteblev det 

under processerna, vilket forskningen beskriver (Liker, 2009). Resten, 30 procent av de utvärde-

rade organisationerna, fortsatte med ett utvecklingsarbete som ledde till fullständig implemen-

tering av lean-filosofin.  

 

Två viktiga orsaker till dessa framgångar var ledningens verkliga och fullständiga stöd för sats-

ningen, samt att medarbetarna kände sig trygga och motiverade att påbörja utvecklingsarbetet. 

Här finns stora möjligheter att nu använda resurser från lokalt arbetsmiljöarbete i de förändrings-

arbeten som pågår på våra arbetsplatser. Kompetens finns, strukturer för samverkan är uppbygg-

da och det som egentligen saknas är en diskussion om konsten att sitta i samma båt och ro åt 

samma håll. En värdegemenskap mellan parterna blåser liv och kraft i det lokala arbetsmiljöar-

betet och dess förutsättningar för kloka arbetsmiljöinvesteringar.  

 

Av figuren 9 framgår hur hela organisationen från ägarengagemang och organisationens sätt att 

lägga upp sin verksamhet till ledarskap prövar värden och äktheten i förändringsarbetet. Föränd-

ringar som initieras av ytliga orsaker, t.ex. att något är på modet eller att organisationen ska visa 

sin handlingskraft genom egna satsningar, brukar sällan överleva. De blir läror som presenteras i 

organisationen som nya revolutionerande koncept, men de blir aldrig implementerade i verksam-

heten. Jag kallar detta för begrepps- och metodshopping. I Likers bild hamnar dessa konceptläror 

i bildens högra hörn och räcker inte för att påbörja en äkta förändringsprocess som förändrar or-

ganisationens arbetssätt, ledarskap, medarbetarskap och kultur och som höjer värdet av produk-

ter, tjänster och kundrelationer.  

 

 

Ett nytt paradigm för arbetsmiljöarbetet? 

Den fråga jag ställer mig efter att ha tittat på lokalt arbetsmiljöarbete i dag och förr, på redogö-

relser av investeringsmiljön samt på aktiviteter på arbetsplatser är huruvida vi är på väg att få nytt 

innehåll för arbetsmiljöarbetet. Ett nytt innehåll, ett uppdaterat språk och moderna arbetsformer 

för lokalt arbetsmiljöarbete, ett nytt paradigm. Kommer förnyelsen att påverka vilka arbetsmiljö-

investeringar vi gör? Många av de arbetsformer och begrepp som utvecklades på 1970-talet, in-

fördes under 1980-talet och började tappa sin kraft under 1990-talet kanske inte alls behövs och 

måste ersättas med något nytt. Vad det nya är har jag inget exakt svar på men frågorna diskuteras 

i många olika sammanhang. Här följer några exempel på utvecklingsbehov.  

Bort med onödiga redovisningar och satsningar på sådant som inte behövs! 

Jag tror inte att engagemanget kan lagstiftas fram eller skapas genom hot om lagstiftning som var 

så vanligt på 1990-talet i arbetsmiljösammanhang. För många goda ansatser att förbättra redovis-

ningen av arbetsmiljöinvesteringars konsekvenser har stupat i hot om lagstiftning, oavsett om 

redovisningsmetoderna har kallats sociala, personalekonomiska eller hälsobokslut. Försöken att 

visa politisk handlingskraft har inte resulterat i annat än en obligatorisk redovisning av sjukfrån-
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varosiffror i års- och verksamhetsberättelser. Informationen är inte alls relevant eftersom statis-

tiken ofta är fel och uppgifterna saknar betydelse i redovisningssammanhang. Dessa onödiga re-

dovisningar medför betydligt större kostnad än nytta för företagen och myndigheterna. De ökar 

kostnaderna för löne- och personaladministrationen, de ökar overheadkostnaderna och därmed 

höjs också arbetskraftskostnaderna. I lean-granskningen skulle dessa administrativa pålagor klas-

sas som icke värdeskapande tid – och rationaliseras bort. Det finns gott om helt onödiga redovis-

ningar som påförs företag och myndigheter. Det som verkligen behövs är problemägarna tysta 

om. Vi har fortfarande ingen enhetlig tids- och personalredovisning för landets två miljoner of-

fentliganställda inom kommuner, landsting och stat. Det gör att arbetsmiljöinvesteringars effekter 

inte går att mäta med minskad sjukfrånvaro, personalrörlighet eller lägre arbetskraftskostnader på 

grund av frånvaro. Enstaka nyckeltal räcker inte när investeringars långsiktiga effekter måste 

följas upp.     

 

Vår konkurrensfördel går förlorad om inget görs!  

Jag tror att det nya kan innehålla helt andra arbetsformer som är mera värdestyrda och inriktade 

på de psykosociala frågorna än det vi hittills har sett i det lokala arbetsmiljöarbetet. Använd-

ningen av gammal terminologi, inaktuella och omoderna arbetsformer, dålig kunskap om mål-

gruppers behov av tjänster och service samt oförmågan att kommunicera arbetsmiljöfrågor har 

sakta men säkert placerat det viktiga lokala arbetsmiljöarbetet i periferin. Då har också arbets-

miljöinvesteringen förlorat sin bärkraft och uppfattas som en helt vanlig investering. Arbets-

marknadens parter har i alltför stor utsträckning ägnat sig åt strukturbyggande och maktanvänd-

ning samt tysta stridigheter sinsemellan. Med det menar jag att vi inte alltid ser eller hör vad 

motsättningarna egentligen avser. De finns och blockerar arbetsmiljöämnets utveckling.  

 

Stora kunskapsvärden riskerar att gå förlorade. Företagen har under åren utbildat skyddsingen-

jörer, företagssjukgymnaster, företagsledare och fackliga förtroendemän och kvinnor till att bli 

arbetsmiljöexperter. Vi har i Sverige tack vare dessa utbildningar mycket hög kunskapsnivå på 

arbetsmiljöområdet och den stora kunskapsmassan måste tillvaratas bättre än vad vi idag gör. Vi 

behöver arbetsmiljökunskaperna för allt det utvecklingsarbete som väntar med värdeskapande 

arbete. Med all expertkunskap som vi har om arbetsmiljön skulle vi kunna bygga upp en sådan 

konkurrensfördel som är svår att överträffa.  

 

Äldre och erfarna arbetsmiljömänniskor såväl från arbetsgivarsidan som från facket brukar säga 

att de inte alltid är överens om arbetsmiljöarbetets egentliga innehåll eller hur det bäst ska bedri-

vas. Men en sak är de eniga om, och det är synen på och värdet av arbetsmiljöarbetet: ”Vi sitter i 

samma båt och då gäller det att kunna ro åt samma håll. Takten kan vara lite ojämn men målet är 

klart.”  Jag upplever att vi i Sverige nu saknar en ordentlig värdediskussion om det lokala arbets-

miljöarbetets former och värde för organisationer. Det är en värdediskussion som skulle kunna 

underlätta arbetet kring arbetsmiljöinvesteringar och förbättra möjligheterna att sätta i fokus så-

dant som garanterar organisationens värdeökning och som ger människor möjligheter att växa i 

sina arbeten.  

Värdegrunden prövas och nytt är på väg  

Tiden för pyramidformade maktorganisationer är förbi och det nya styrs av värden i organisatio-

ners gemensamma värdegrunder och värdiga handlingar. Lokalt arbetsmiljöarbete och arbets-
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miljöinvesteringar som fokuserar på långsiktig värdeökning är enligt min mening den bästa garan-

tin för att organisationen ska leva värdigt och kunna växa. Arbetsmiljöarbetet måste omdefinieras 

och moderniseras för att kunna möta dagens investeringsbehov i människors och organisationers 

växtkraft. I stället för att börja med rationaliseringsargument och diskussioner om hur mycket 

arbetsmiljöinvesteringar kan spara in, bör fokus riktas på de värden som skapas genom detta ar-

bete. De senaste skandalerna inom äldreomsorgen synliggör dessa felprioriteringar tydligt. Det är 

inte mer tids- eller arbetskraftsrationaliseringar som vården behöver utan en stark värdegrund och 

förståelse för att vårdarbetet, oavsett om det gäller äldre eller barn, alltid har sitt ursprung i pa-

tientens/brukarens/kundens behov och på det byggs organisationen. Vi har börjat organisations-

bygget helt fel, prioriterat rationaliseringar och kostnadsbesparingar och byggt magra och funk-

tionsodugliga organisationer som titt som tätt hamnar i offentlig granskning när varken ägare eller 

ledare – men inte heller arbetsmiljöaktörer och investeringar – klarar att rätta till dessa ovärdig-

heter.  

 

Det är också därför jag vill lyfta fram frågan om huruvida vi ska räkna hem arbetsmiljö-

investeringar med rationaliseringar, besparingar, minskningar av något i stället för att vända blick-

en från kostnaderna till möjligheten att öka värdet av det vi kan åstadkomma med en arbetsmiljö-

investering. Värdigheten har enligt min mening inte alltid en ekonomisk prislapp på sig.    
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Bilaga 1.  

Arbetsgivarens kostnader vid sjukfrånvaro. 
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Bilaga 2.  

Ekonomiska utvärderingsmetoder inom arbetsmiljöområdet  
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