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Sammanfattning 

Bakgrund och problem: På arbetsplatser kan människor bli sjuka eller skadas på grund av 

arbetsmiljöbrister. Detta kostar pengar för företagen, samhället och individen själv. Myndigheter, 

fackförbund och andra intressenter har fokus på detta område och utövar påtryckningar på företagen 

att arbeta med denna fråga, vilket kan vara ett incitament för företag att arbeta med att förbättra 

arbetsmiljön. Oavsett vad företagsledare drivs av i arbetsmiljöarbetet, finns det behov av 

information om arbetsmiljön ute i den operativa verksamheten. Ett tillvägagångssätt för att erhålla 

information om arbetsförhållanden i organisationen är genom mätning. Denna rapport ger 

forskningen ett bidrag med en kvalitativ studie hur fem företag mäter arbetsmiljö. 

Problemformulering: Vi ska i denna rapport redogöra för hur företag mäter arbetsmiljö, hur denna 

information behandlas samt vilka barriärer de stöter på under denna process. 

Metod: Rapporten innehåller tio kvalitativa intervjuer med elva respondenter som representerar 

fem olika företag. Som analysmetod har vi kodat och kategoriserat det empiriska materialet. Utifrån 

kategoriseringen har den teoretiska referensramen byggts upp.  

Resultat och slutsatser: Mätning och rapportering kring arbetsmiljö är ett hjälpmedel för att 

inhämta information, vilket bidrar till att minska osäkerheten om den rådande 

arbetsmiljösituationen. Företagen i undersökningen använder främst icke finansiella mätningar för 

att fånga upp information om rådande arbetsmiljö. Information är en viktig grund för att kontrollera 

verksamheten så att chefer och medarbetare kan fokusera på rätt saker och ledningen kan fatta rätt 

beslut. Det förekommer svårigheter att mäta arbetsmiljö, vilket resulterar i informationsbrist. Det 

finns svårigheter att se samband i den tillgängliga informationen som kan vara tvetydig, vilket 

bidrar till att osäkerheten ökar igen. 

Reflektioner & förslag på vidare forskning: Genom detta arbete har vi fått en ökad förståelse för 

vårt valda problemområde och resultatet av forskningen kan vara en språngbräda för vidare 

forskning på området. Vi ser behov av att framtida forskning undersöker problematiken gällande 

informationsbrist ur ett arbetstagarperspektiv. Vi föreslår också ytterligare empirisk forskning kring 

hur teorier gällande finansiella beräkningar av mänskliga resurser praktiskt kan appliceras i 

organisationer och vilka effekter det ger på arbetsmiljöarbetet. 
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Abstract 

Background and problem: At work, people may become ill or injured due to health and safety 

deficiencies. This costs money for businesses, society and the individual. Authorities, trade unions 

and other stakeholders have focused on this area and put pressure on the companies, which can be 

an incentive for companies to work on improving the work environment. No matter what businesses 

leaders are driven by in there strive to improve work environment, there is a need for information 

from operational activities. One approach to obtain information concerning the work of the 

organization is by measurement. This report provides a contribution to science by a qualitative 

study how five companies measure work environment. 

Problem: We will in this report describe how companies measure work environment, how this 

information is processed, and what barriers they encounter during this process. 

Method: The report contains ten qualitative interviews with eleven respondents representing five 

different companies. As a method of analysis, we coded and categorized the empirical material. 

Based on categorization the theoretical framework has been built. 

Results and Conclusions: Measuring and reporting on the work environment is a tool for gathering 

information, which helps to reduce uncertainty about the current working situation. The companies 

surveyed are using mainly non financial measurements to capture information about the current 

working environment. Information is an important basis to control operations so that managers and 

employees can focus on the right things and management to make the right decision. There are 

difficulties measuring the work, resulting in lack of information. It is difficult to see the connection 

in the available information that may be ambiguous, which contributes to the uncertainty increases 

again. 

Reflections and suggestions for further research: Through this work we have gained a better 

understanding of our chosen problem area and the results of the research can be a springboard for 

further research. We see the need for future research investigating the problems regarding lack of 

information from an employee perspective. We also suggest further empirical research into how 

theories regarding financial estimates of human resources can be practically applied in 

organizations and what effects it brings to the work environment. 
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Tack 

Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till de respondenter vi har fått möjlighet att intervjua. Ni har 

visat ett stort intresse och stor flexibilitet för våra intervjuer. Det har varit mycket intressant att få 

utföra intervjuerna i Era miljöer och öppet få Era synpunkter om hur företagen mäter arbetsmiljö.  

Vi vill också rikta ett särskilt tack till Louise för hjälp med korrekturläsning, värdefulla synpunkter 

och tips samt tacka övriga personer som har stöttat oss under arbetets gång.  

Stockholm den 29 januari, 2014 
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1 Introduktion  

I detta kapitel ges en introduktion och bakgrund till rapportens ämne. Därefter beskrivs 

problemområdet och frågeställning som rapporten grundar sig på samt rapportens avgränsning.  

Kostnaden för arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar uppgår i de flesta länder inom 

Europa till mellan 2,6 och 3,8 procent av bruttonationalprodukten (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 

2013-09-24). Kostnaden drabbar enskilda företag och den drabbar ländernas ekonomier. Därför 

behövs utökade kunskaper om ohälsans konsekvenser samt hur företagen och samhället kan komma 

tillrätta med dessa problem. 

1.1 Bakgrund 

Det kan finnas många anledningar till att arbeta med förebyggande arbetsmiljöarbete på ett företag. 

En anledning kan vara att följa lagar och regler på området. Andra drivs av uppfattningen att det har 

positiva effekter på produktionen och prestationerna på arbetsplatsen. Det kan också finnas 

moraliska skäl till att arbeta med dessa frågor, men även påtryckningar från fackförbund, kunder 

och övriga intressenter kan vara ett incitament för företagen att arbeta med arbetsmiljöfrågor.  

Det finns flera intressenter som utövar påtryckningar i syfte att förbättra arbetsmiljön. 

Arbetsmiljöverket är den myndighet som utövar tillsyn, att arbetsmiljölagen följs (Kap 7 1§ 

Arbetsmiljölagen, 1977:1160). Arbetsmiljöverkets mål är att minska riskerna för ohälsa och 

olycksfall i arbetslivet (Arbetsmiljöverket, 2013-08-29). Arbetsgivarna har ett stort ansvar och en 

viktig roll genom att bidra till en god arbetsmiljö.  

År 2001 presenterade den svenska regeringen ett elvapunkters program, ”Handlingsplan för ökad 

hälsa i arbetslivet” (Liukkonen, 2003). Tjänstemän och politiker behövde göra något åt den höga 

svenska sjukfrånvaron för att visa handlingskraft. Syftet var att arbetsmiljön och 

arbetsförhållandena skulle förbättras så att sjukdomar och arbetsskador skulle undvikas (ibid.). 

Fackliga organisationer är en annan viktig intressent i sammanhanget. Enligt Liukkonen (2003) 

visar fackliga organisationer i sina rapporter att det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklats till en 

”papperstiger”. Vidare har fackförbunden funnit att lag- och föreskrifter inte varit fullt tillräckliga 

skäl till att företag gjort investeringar i hälsa och arbetsmiljö (ibid.). SIF (Svenska 

industritjänstemannaförbundet) gjorde en undersökning bland små och medelstora företagare åren 

2002 och 2003 som visade att 56 procent inte hade påbörjat det systematiska arbetsmiljöarbetet 

(ibid.). 
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Oavsett vad företagen drivs av, finns det behov av information om arbetsmiljön ute i den operativa 

verksamheten. Informationens huvudsakliga syfte är att uppmärksamma organisationens aktörer om 

förhållanden som berör företaget (Lindvall, 2011:54). Företagens redovisning definieras ofta som 

den primära informationskällan som ger användbar information till chefer för ledande ändamål. 

Med denna information kan chefer analysera och identifiera situationer och händelser. De kan 

använda denna information för att identifiera lämpliga åtgärder för att uppfylla sina mål, lägga upp 

planer för verksamheten och följa upp genomförandet (Mendoza & Bescos, 2001). Men många 

forskare ifrågasätter nyttan av denna typ av redovisningsinformation då den finansiella 

informationen är alltför generell för att kunna sammankopplas med den organisatoriska 

verkligheten. Dessutom är informationen som tillhandahålls alltför fokuserad på det förflutna 

(ibid.). Mendoza & Bescos (2001) menar att insamling av information är en konstant process som 

omfattar olika områden och omfattar det konstanta sökandet efter relevant information. Chefer 

måste ha tillräckligt med information för beslutsfattande och informationen måste vara 

uttömmande. Denna information bör göra det möjligt för chefer att bättre definiera problemen och 

att förstå orsakssamband och överväga alla möjliga alternativ. Mendoza & Bescos (2001) menar att 

det är själva karaktären av den information som tillhandahålls via redovisningen som bör 

ifrågasättas då dessa mestadels innehåller finansiell information. Vidare menar de att chefer därför 

behöver andra informationskällor för att kunna fatta relevanta beslut för sina verksamheter. 

Informationsbehovet har på senare tid bidragit till att både utbud och efterfrågan på information har 

ökat, vilket kommer driva redovisningen till nya gränser genom utveckling av informationssystem 

(ibid.). Redovisningsinformation kommer i allt högre grad integreras med icke-finansiell 

information. Kort sagt måste ekonomistyrning utvecklas och göra mer än att bara räkna resurser 

som förbrukas. Den måste bidra till företagens strategiska beslut och etablering av strategiska 

indikatorer (ibid.).  

Forskarna var tidigt inne på att etablera och synliggöra arbetsmiljöns påverkan på företagens 

ekonomi (Gröjer & Johansson, 1998b). Redan i slutet på 1970- och 1980-talet lanserades uttrycket 

arbetsmiljöekonomi. När Gröjer & Stark (1978) skrev om social redovisning visade det sig vara en 

första signal om att ekonomerna ville vara med och påverka inom ämnesområdet arbetsmiljö. 

Gröjer & Johanson (1984) belyser ekonomins betydelse för arbetsmiljöfrågor och tar upp frågor 

som berör sjukfrånvaro- och personalomsättning. Gröjer & Stark (1978) och Gröjer & Johansson 

(1984) lade grunden till den fortsatta utvecklingen inom den arbetsmiljöekonomiska redovisningen. 

Forskare har kunnat visa att arbetsmiljöbrister påverkar produktionskostnaderna (Sandkull, Gille, 

Hagstedt & Karlsson, 1989). Forskare har även visat att arbetsplatsolyckor och sjukfrånvaro innebär 
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kostnader för företagen, vilket har bidragit till att utveckla företagsekonomiska redovisningar och 

analyser inom arbetsmiljöområdet (Söderqvist & Persson, 1988, Liukkonen, 1988). Men dessa 

svenska forskare var inte först ut med forskningen kring mänskliga resurser. Enligt Flamholtz 

(1972) började forskarna intressera sig för företagens mänskliga resurstillgångar redan i början på 

1960-talet. Brummet, Flamholtz & Pyle (1968) var tidigt ute med forskning kring mätning av 

mänskliga resurser. Även Cascio (1999) har forskat kring ekonomiska konsekvenser av 

sjukfrånvaro- och personalomsättning. Enligt Liukkonen (2003) synliggjordes, under 1980- och 

1990-talet, det faktum att arbetsmiljön påverkar företagens ekonomi. Företagen behövde mer 

kunskap om ohälsans konsekvenser och påverkan på dess ekonomi. Synliggörandet var den första 

fasen och den andra fasen pågår nu; ”Idag handlar det om att bättre strukturera ämnet och koppla 

det till företagets strategiska planering” (Liukkonen, 2003).  

1.2 Problematisering 

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket ökade antalet rapporterade arbetsplatsrelaterade olyckor med 

sjukfrånvaro och arbetssjukdom under 2012 (Arbetsmiljöverket, 2013-08-29). ”Människor som blir 

sjuka eller skadas på sin arbetsplats kostar pengar för företaget, samhället och individen själv”, 

skriver Wessleus (2005) i sin rapport framtagen för Arbetsmiljöverket. Ofta är stora delar av 

kostnaderna som följer av en arbetsplatsrelaterad olycka eller sjukdom dolda och svåra att värdera 

ekonomiskt, samtidigt som orsakssambanden kan vara svåra att se (ibid.). Även om det inte alltid är 

möjligt att göra finansiella beräkningar, är det viktigt att sammanställa användbar information för 

att kunna fatta relevanta beslut inom arbetsmiljö.  

Arbetsmiljö är ett hett ämne som ofta diskuteras i det allmänna nyhetsflödet. Arbetsmiljöverkets 

generaldirektör, Mikael Sjöberg (DN, 2013-09-12), säger att ”byggbranschen är ett av de områden 

där företag kan vinna anbud genom att hålla nere kostnader för arbetsmiljön och utsätta sina 

anställda för stora risker”. Därför ska det bli dyrare för företagen att bryta mot arbetsmiljölagen. 

Det kan kosta upp till en miljon kronor att bryta mot arbetsmiljöverkets regler från och med nästa 

år. – ”Men vårt syfte är inte att ta ut en massa avgifter, utan att företagen ska lära sig att sköta 

arbetsmiljön bättre” säger Mikael Sjöberg (ibid.). Idag leder de flesta anmälningarna om 

arbetsmiljöbrott till att ärendet läggs ned (DN, 2013-04-11). En utredning, beställd av regeringen, 

visar att dagens system med rättsprocesser i domstol är ineffektivt och resurskrävande (DN, 2013-

09-12). Företag har själva ett stort ansvar och en viktig roll i att bidra till en god arbetsmiljö. För att 

kunna utföra rätt åtgärder är det viktigt att det finns kunskap om vad som är en riskfylld arbetsmiljö, 

vilket kan vara svårt (Arbetsmiljöverket, 2014-01-13) 
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De traditionella finansiella metoderna för ekonomistyrning, i form av internredovisning, ROI, 

budgetering, nyckeltalsuppföljning etcetera är accepterade metoder som de allra flesta företag 

använder i någon form. Metoderna har visat sig ge viktig information för företagsledningar att fatta 

beslut och kontrollera verksamheten. Att på liknande sätt kunna följa upp och mäta arbetsmiljö, 

skulle kunna innebära att mer fokus läggs på att förbättra arbetsmiljön på företagen. Att bättre följa 

upp och samla in information, kan vara vägen till att arbetsmiljöfrågan hamnar högre upp på 

företagens agenda. Bättre mätningar skulle kunna underlätta för företagen att fatta väl underbyggda 

beslut. Men går det att mäta arbetsmiljö och ger det då positiva effekter? 

Tillgång till information är oerhört viktigt för att företag ska kunna utvärdera alternativ och fatta väl 

grundade beslut. Vi ser därför ett intresse i att utforska hur företag använder mätning som 

informationskälla för att skapa arbetsmiljöförbättringar. Även om forskning kring mänskliga 

resurser har pågått de senaste decennierna finns det ett stort behov av ytterligare studier inom 

området för att utveckla metoder för att mäta mänskliga resurser (Flamholtz, Bullen & Hua, 2002, 

Gröjer & Johanson 1998a). Rikhardsson (2004) menar att behovet av forskning inom 

arbetsmiljöområdet är mycket stort. Därför finns ett intresse i att utforska området närmare i syfte 

att skapa förståelse för vilka möjligheter och svårigheter som finns med mätning av arbetsmiljö.     

1.3 Problemformulering  

Vi ska i denna rapport redogöra för hur företag mäter arbetsmiljö, hur denna information behandlas 

samt vilka barriärer de stöter på under denna process. 

1.4 Avgränsning 

Information om arbetsmiljö kan behandlas och bearbetas på flera olika sätt. Arbetsgivare kan få 

information om arbetsmiljö och risker via bland annat samtal och möten med skyddsombud. Vi har 

avgränsat oss från att undersöka någon annan typ av informationskälla än företagens mätning av 

arbetsmiljö. Det finns lagstiftning och föreskrifter som styr hur arbetsgivare ska gå till väga för att 

uppfylla sitt ansvar för arbetsmiljöfrågor. Vi har inte undersökt vilken påverkan lagstiftning och 

föreskrifter har på företags arbete med arbetsmiljö och mätning. Vi har i det här arbetet inte 

undersökt av vilken kvalitet det faktiska arbetsmiljöarbetet är i organisationerna i vår empiriska 

undersökning. Vi har inte heller undersökt vilken eventuell påverkan bransch, storlek, resurstillgång 

eller organisatorisk uppbyggnad har på företagens mätning inom arbetsmiljöområdet. Vi har inte 

undersökt vårt problem ur någon annan synvinkel än ur ett arbetsgivarperspektiv. 
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2 Teoretisk referensram 

I det följande kapitlet presenteras den teoretiska referensramen. Den kommer enbart beröra de 

områden som är relevanta för rapporten. Den teoretiska referensramen utgår från resultatet av den 

empiriska undersökningen, som tillsammans ligger till grund för den analys och slutsats som 

rapporten ska utmynna i. 

 

Nedanstående modell visar uppbyggnaden av rapportens teoretiska referensram. Modellen utgår 

från resultatet av den empiriska undersökningen vilket har utmynnat i kärnkategorin 

Informationsbehandling som har delats in i tre underkategorier. Den teoretiska referensramen 

presenteras med utgångspunkt från dessa underkategorier; Mätning, Användande och Barriärer. 

 

Figur 1: Referensram, informationsbehandling, egen illustration 

   

2.1 Mätning 

Mätning kan uttryckas på flera olika sätt. Några exempel är kvantifiering, nummer, statistik, 

beräkningar, nyckeltal. Mätning av immateriella mänskliga tillgångar bidrar till att bygga upp och 

stärka kunskapen om människor (Mårtensson, 2009). Mätningar kan även ge ny kunskap, medan det 

i andra fall reproducerar befintlig kunskap eller bekräftar kunskap som hittills bara varit sannolik 

(ibid.). Vid mätningar kan resultaten från mätningarna förse ledningen med argument för att göra 

något. Ofta kan mätning bli ett kvitto på vad ledningen redan visste svaren på innan mätningen 

Informations-
behandling 

Mätning          
Icke finansiell - 

Finansiell 

Användande  
Management 

Control - 
Informationsbehov 

Barriärer   
Informationsbrist 

- Tvetydighet 
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genomfördes. Även om svaren inte alltid är självklara, kan resultatet av mätningar förse 

organisationen med ny kunskap och öka framtida möjligheter att fokusera på lärande, åtgärder och 

konkurrenskraft (ibid.).  

 

Figur 2: Referensram, informationsbehandling - Mätning, egen illustration 

 

2.1.1 Icke finansiell 

I slutet på 1980-talet växte kritiken mot finansiell kostnadsredovisning. Johnson & Kaplan (1991) 

menar att den traditionella redovisningen har förlorat sin relevans, då den grundar sig på historiska 

data och tar mycket lite hänsyn till framtida prestationer. Vidare lägger de operativa cheferna tid 

och möda på att försöka förstå och analysera avvikelser i de finansiella rapporterna, som har mycket 

lite att göra med verkligheten i den operativa verksamheten. Det bidrar istället till att 

produktiviteten sjunker eftersom tid läggs på fel saker (ibid.). Flamholtz (1985) menar att historiskt 

används pengar som bas för mätning, men en kommitté som ingår i American Accounting 

Association har föreslagit att det även skulle kunna ingå icke finansiella mått inom redovisning. 

Kommittén drog slutsatsen att framtidens redovisning mycket väl skulle kunna inkludera både 

finansiella och icke finansiella mätetal (ibid.). Nyckeltal har använts länge i syfte att redovisa 

finansiella prestationer och resultat i en komprimerad och lättillgänglig form (Schmidt & 

Antonsson, 2002). Företag använder ofta nyckeltal för internt bruk i syfte att sätta och följa upp 

mål. Dessa kan utformas individuellt av företag för att passa verksamheten. Att på samma sätt 
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kunna mäta och beskriva arbetsmiljön med nyckeltal har börjat diskuteras och är ett sätt att lyfta 

fram arbetsmiljön. Dessutom är nyckeltal ett redskap som företagen känner igen och använder i 

andra sammanhang. En fördel med nyckeltal är att de innebär att arbetsmiljö kan mätas och 

beskrivas med likartade metoder. Det underlättar förståelsen även för den som inte är expert på 

dessa områden (ibid.). Schmidt & Antonsson (2002) menar att i all kommunikation är det viktigt att 

alla berörda parter har samma associationer till de ord och begrepp som används. Detta gäller även 

användning av nyckeltal. Det gäller att utveckla tydliga och rättvisande nyckeltal och definitioner 

som minimerar risken för feltolkning. Nyckeltal utvecklas för olika syften och 

användningsområden. Ett användningsområde är att internt styra verksamheten mot uppsatta mål 

(ibid.). Fler och fler företag arbetar med någon form av ledningssystem för att följa upp sin 

verksamhet. För att underlätta arbetet med arbetsmiljö i ett ledningssystem bör det finnas mätbara 

mål och att uppföljande mätningar görs på dessa mål. Fuller (1997) menar att i det sammanhanget 

fyller nyckeltal en mycket viktig funktion.  

En vanlig metod att mäta arbetsmiljörisker är genom rapportering av olyckor och tillbud. Enligt 

Khanzode, Maiti & Ray (2011) kan ett första steg i att begränsa olycksrisker vara att kvantifiera 

riskerna. Den vanligaste metoden att mäta risker är genom beskrivande statistik (ibid.). I många 

sammanhang krävs verkliga fakta som underlag för att komma till rimliga slutsatser då företag ska 

fatta beslut. Beskrivande statistik kan då vara ett hjälpmedel att på ett överskådligt sätt sammanfatta 

stora mängder av data. Beskrivande statistik kan exempelvis vara olika typer av incidenter, 

exempelvis fallolyckor eller hot och våldssituationer eller typ av skada, exempelvis benbrott. 

Indikatorer för arbetsmiljörisker delas ofta upp i utfallsindikatorer, så kallade ”lagging” eller 

”trailing” och drivande indikatorer, så kallade ”leading” (Toellner, 2001, Reiman & Pietikäinen, 

2012). Utfallsindikatorerna mäter utfallet av redan inträffade händelser och fokuserar på resultatet 

av olyckor och incidenter. Vanliga nyckeltal som baseras på dessa typer av utfallsindikatorer är 

antal arbetsskador eller arbetsolyckor per år, eller relaterat till antal anställda (Schmidt & 

Antonsson, 2002). Wachter (2012) menar att dessa nyckeltal har flera positiva egenskaper; de är 

konkreta, lätta att förstå sig på och lätta att mäta. De bidrar till att ge relevant information för att ge 

en samlad bild över organisationens övergripande arbetsmiljötillstånd. Enligt Wachter (2012) 

misslyckas dock denna typ av mätning att ge information om effekter av hälso- eller 

säkerhetsåtgärder som vidtas. Anledningen är att det ofta tar tid innan en specifik åtgärd får effekt 

på dessa mätetal. På senare tid har intresset växt för drivande, så kallade ”leading” indikatorer 

(Reiman & Pietikäinen, 2012). Dessa indikatorer mäter ofta handlingar, beteenden och processer 

som kan tänkas bidra till att olyckor och incidenter uppstår (Wachter, 2012). Tanken är att denna 
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typ av mätning ska bidra till ett proaktivt arbete med att förbättra säkerheten och arbetsmiljön 

istället för att korrigera efter en incident har hunnit inträffa.  

Liukkonen (2000) menar att personalen mäts med kvantitativa mått som exempelvis statistik om 

antal, anställningsform, ålder och rörlighet. Kvalitativa mätningar beskriver personalens egenskaper 

och attityder (ibid.). Mätning av personalen som ett objekt görs för att sedan redovisa resultatet till 

ledningen. Vanliga personalnyckeltal som är arbetsmiljörelaterade är sjukfrånvarotal och 

personalomsättningstal (Liukkonen 1994, Schmidt & Antonsson 2002). Roslender, Stevenson & 

Kahn (2006) menar att det är viktigt att rapportera information om antal sjukdagar som konsekvens 

av sjukdom och olyckor, i arbetet med att mäta arbetsmiljö. Schmidt & Antonsson (2002) menar att 

sjukfrånvaromåttet kan vara missvisande i vissa sammanhang. Det speglar inte faktisk sjukdom i de 

sammanhang där det finns sjuknärvaro, alltså när den anställde arbetar trots sjukdom. Det 

förekommer också att de anställda tar en semesterdag för att undvika karensdagen. Sjukfrånvaro 

kan också bero på att det inte finns arbetsuppgifter som den anställde klarar av, trots att denne inte 

är sjuk utan snarare har en begränsad arbetsförmåga. Sjukfrånvaro speglar också läkares 

bedömningar och värderingar om huruvida arbetsförmågan påverkas av sjukdomen och varierar 

mellan olika läkare. Personalomsättning är ett begrepp som kan orsaka vissa redovisningsproblem. 

Liukkonen (2000) menar att det i många företag inte sammanställs uppgifter om personalomsättning 

eller om dessa sammanställs är redovisningen ofta felaktig, vilket ofta beror på osäkerhet på hur 

begreppet personalomsättning ska definieras. Vidare menar Liukkonen (2000) att det inte finns 

några allmänt vedertagna och för mätning operationaliserade personalnyckeltal, vilket försvårar 

jämförelsemöjligheterna mellan företag då det inte finns någon standardisering av dessa 

nyckeltalsbegrepp. Hon menar att det istället är bättre att bortse från begreppet nyckeltal och istället 

använda siffror om personal och då istället begreppet mätområde. Där skulle personalens rörlighet 

kunna definieras som: ”Antalet anställda som började respektive slutade sin anställning under 

mätperioden, relaterat till genomsnittligt antal anställda i respektive anställningskategori under 

mätperioden”. (Liukkonen, 2000:93).  

Ett sätt att mäta de anställdas hälsa och arbetstillfredsställelse är att genomföra medarbetareenkäter 

som undersöker medarbetarnas attityder och inställning (Cascio, 1999:317, Flamholtz, 1985:250). 

Denna typ av undersökningar är ett bra verktyg för att mäta och följa upp de anställdas upplevda 

hälsa och arbetsmiljö (Johanson, Ahonen & Roslender, 2007). Medarbetare får via dessa enkäter 

gradera hur de upplever exempelvis sin egen arbetstillfredsställelse, om de har tillgång till relevant 

information och arbetsredskap för att kunna utföra sitt jobb väl (Kaplan & Norton, 1999). 

Medarbetarundersökningar fokuseras främst på psykosociala faktorer (Schmidt & Antonsson, 
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2002). Undersökningarna är ibland standardiserade enligt någon modell som företaget utvecklat. 

Undersökningsresultaten kan fungera som en indikation på klimatet i företaget, som strategiskt 

beslutsunderlag, som ett ”early warning system” samt som ett redskap för utveckling av 

medarbetare och verksamhet (ibid.). Medarbetarundersökningar syftar inte i första hand till att mäta 

arbetsmiljön i form av nyckeltal. Upprepade undersökningar, där samma frågor ingår, ger dock data 

som kan användas som nyckeltal (ibid.). Nyckeltal för den psykosociala arbetsmiljön kan skapas 

genom statistik eller indexberäkningar hämtat ur medarbetarundersökningar. Vanliga nyckeltalsmått 

är NMI (Nöjd Medarbetarindex), MMI (Motiverad Medarbetarindex). Lindvall (2011:233) menar 

att grunden för modern informationshantering är att informationen ska finnas tillgänglig oberoende 

av tid och rum. Medarbetarundersökningar genomförs ofta endast en gång per år, vilket kan påverka 

mätetalen och förmågan att se samband. 

2.1.2 Finansiell 

Forskning om personalekonomins grundläggande begrepp utvecklades med impulser från bland 

annat humankapitalteorin i början på 1960-talet. Human Resource Accounting, HRA, är avsedd att 

förse personalfunktioner och chefer med värdefull information så att de på ett effektivt sätt ska 

kunna utveckla, allokera, bevara, utnyttja, utvärdera och belöna sina mänskliga resurser (Flamholtz, 

1985). Enligt Flamholtz (1985) är det främsta syftet med teorin inom HRA att utveckla giltiga och 

tillförlitliga metoder för att mäta värdet av en organisations mänskliga resurser. Human Resource 

Cost Accounting (HRCA) består både av mänsklig resurs redovisning (HRA) och kalkylering av 

mänskliga resurser. Kalkylering av mänskliga resurser benämns ofta som Utility Analysis, UA. 

Teorin HRCA omfattar därför Utility Analysis, som ofta definieras som den ekonomiska nyttan av 

de mänskliga resurserna (Gröjer & Johanson, 1998). Men begreppet går enligt Flamholtz djupare än 

så, HRCA syftar inte enbart till att redovisa människors värde, utan syftar även till att underlätta 

beslutsfattande inom företag (Flamholtz, Bullen, & Hua, 2002). HRA och HRCA handlar även om 

att använda lärandet som ett strategiskt verktyg för att generera och för att fånga kunskap och 

därmed utöka sin kapacitet (Marsick & Watkins, 1999).  

Gröjer & Johanson (1998) menar att det riktas kritik mot att HRA endast inriktar sig på att redovisa 

mänskliga resurser i företagens balansräkningar. De flesta forskarna är överens om att HRA var ett 

intressant koncept under 1970-talets första år, men de är skeptiska till varför det inte gjorts någon 

ansträngning för att utveckla giltiga och tillförlitlig forskning på området (ibid.). Roslender & 

Dyson (1992) hävdar att HRA har till stor del misslyckats med att utveckla praktiska tillämpningar. 

Forskningen har gått mer eller mindre med snigelfart mellan mitten av 1970-talet och början av 

1990-talet (Johanson, 1999). Därmed skulle man kunna ha förvänta sig att intresset för HRA skulle 
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vara fortsatt svalt. Dawson (1994) menar dock tvärtom, att HRA har återupptäckts, på grund av att 

behovet av bättre information om mänskliga resurser har ökat sedan slutet av 1990-talet. Intresset 

har visats från flera intressenter bland annat HR-avdelningar, ekonomiavdelningar, 

företagshälsovården, fackföreningar men även, från högsta ledningen, investerare och politiker 

(Gröjer & Johanson, 1998). 

HRCA handlar främst om att kalkylera för kostnader i samband vid rekrytering av ny personal 

(Flamholtz, 1985). Rekryteringskostnader avser kostnader som en organisation har när de behöver 

ersätta en anställd som slutat sin anställning eller vid annan frånvaro som exempelvis sjukfrånvaro 

(ibid.). Cascio (1999) & Flamholtz (1985) definierar dessa kostnader som ersättningskostnad. 

Cascio (1999) & Flamholtz (1985) menar att det även finns dolda kostnader för sjukskrivningar. 

Kostnaden för oplanerad frånvaro består inte bara av de direkta kostnaderna för sjukfrånvaron utan 

även av indirekta kostnader för andra arbetstagare såsom kostnader för övertid eller tillfällig hjälp. 

Cascio (1999) menar att det finns olika sätt att komma tillrätta med dessa kostnader och att det är 

värt besväret att analysera kostnaderna för frånvaro. Men en sådan analys kräver ledningens 

uppmärksamhet på hur allvarligt problemet är. Om ledningen blir medvetna om de ekonomiska 

konsekvenserna kan chefer förstå de bördor anställdas frånvaro innebär, i synnerhet i organisationer 

som lider av svåra frånvaroproblem (ibid.). Cascio (1999) menar att ledningen kan skapa ett 

effektivt uppföljningsprogram. Detta kan göras genom att jämföra kostnaderna för sjukfrånvaro 

inom olika avdelningar. Dessa mätningar kommer då att ge ett mått på framgång eller brist på 

framgång i försöken att minska problemet med sjukskrivningar. HR- kalkyler har ofta använts för 

frånvaro, rehabilitering, personalomsättning, rekrytering, kompetensutveckling och andra 

arbetsmiljöfrågor (Johanson & Backlund, 2006). Men hänsyn bör även tas till de indirekta 

kostnaderna för sjukfrånvaro samt kostnader för förlust i produktivitet och försämring av kvalitet 

(ibid.). I situationer där frånvaro kan hanteras på kort sikt, kan vissa uppdrag utföras med lägre 

prioritet, eller genom att arbeta övertid eller genom att fördröja produktionen (ibid.). Genom att 

även ta hänsyn till indirekta kostnader, driftstörningar och kvalitetsbrister får företagen en 

övergripande bild av den totala kostnaden för sjukfrånvaro (ibid.). Emellertid har HR-kalkylering 

också problem. Enligt Johanson & Backlund (2006) har dessa kalkyler, som bör utföras på ett visst 

standardiserat sätt, avskräckt många från att utföra dem. Ett allmänt antagande finns om på vilket 

sätt en kostnadsberäkning ska genomföras. Vidare anses också problemet att vissa finansiella 

konsekvenser inte kan beräknas utifrån företagens redovisning. Förluster i produktivitet eller 

försäljning är sådana exempel.  
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Sandkull, Gille, Hagstedt & Karlsson (1989) menar att det inte är möjligt att uppskatta alla 

företagsekonomiska kostnader för dålig arbetsmiljö. De genomförde en undersökning på två företag 

för att finna metoder, kalkyler, att uppskatta vad dålig arbetsmiljö kostar. Dock visade sig att de 

ekonomiska rutinerna i dessa företag inte redovisar kostnader som förknippas med dålig 

arbetsmiljö. Inte ens kostnader för kvalitetsbrister redovisades ordentligt. Deras studie visade dock 

att det är enkelt att samla in data och att göra en uppskattning av storleken på kostnaderna. Vidare 

menar de att det inte är allt för svårt att få fram en profil för företagets arbetsmiljö, även om det 

ännu inte finns något färdigt standardpaket för sådana mätningar. Rikhardsson (2004) menar att 

mätning av kostnaderna för arbetsolyckor inte är enkelt att uppnå. Delvis på grund av att en del av 

de kostnader, i samband med oförutsedda händelser såsom arbetsolyckor, inte registreras separat 

och därför inte kan identifieras enbart genom de registreringar som finns i redovisningen (ibid.). 

Begränsningarna i ekonomistyrningssystemet är alltså främst på grund av hur kostnaderna för 

arbetsolyckor är registrerade i redovisningssystem och svårigheter att utvinna denna information. 

Följaktligen används inte denna information i ledningens kontrollaktiviteter såsom budgetering. 

Rikhardsons (2004) undersökning i SACA-projektet visade dock att det kan vara värt besväret, 

eftersom kostnader för olycksfall är betydande.  

2.2 Användande 

Chefer har behov av information. Den primära informationskällan är företagens redovisning, men 

chefer har även behov av andra källor som ger användbar information (Mendoza & Bescos, 2001). 

Den information som tillhandahålls av ekonomiavdelningen är tänkt att ge chefer information och 

orientera dem i deras beslutsprocess (ibid.). Det finns en ökad medvetenhet om att siffror inte är 

absoluta sanningar. Därför är information om företagets verksamhet viktig. Finns inte 

verksamhetskunskapen är risken att det som är viktigt och väsentligt förbises (Lindvall, 2011:46).  
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Figur 3: Referensram, informationsbehandling - Användande, egen illustration 

2.2.1 Management Control 

Traditionellt sett har Management Control handlat om att styra verksamheten utifrån finansiella mål 

och det finns tydliga kopplingar till den formella redovisningen, budgetering och olika typer av 

kostnadsberäkningar (Johanson, Ahonen & Roslender, 2007:37). Den mest spridda modellen 

utvecklades av Robert N. Anthony, som definierade Management Control som ett sätt för chefer att 

påverka anställda genom att implementera formulerade strategier (Lindvall 2011). Den ursprungliga 

modellen handlar framför allt om att mäta verksamheten med hjälp av redovisningsinformation 

(ibid.). Enligt Otley (1999) syftade Anthonys tillvägagångssätt till att bredda omfattningen av 

information som anses vara utöver räkenskapsinformationen. Anthony (1965) fokuserade på att 

använda ett gemensamt språk som inkluderade hela verksamheten. Management Control blev i stort 

sätt synonymt med Management Accounting på grund av att den finansiella redovisningen kunde 

tillgodose ett gemensamt språk (Otley, 1999). Under 1980-talet växte kritiken mot de väletablerade 

redovisningsmetoderna som användes inom Management Control (Johanson et al. 2007:38-39). 

Kritiken handlade framför allt om den fokus som lades på finansiell mätning, oavsett vilken typ av 

aktivitet som organisationen skulle genomföra. Kritiken handlade också om att 

ekonomistyrningsmetoderna skapade ett gap mellan ledningen och den operativa verksamheten. 

Denna kritik har enligt Johanson et al. (2007:40-41) bidragit till att nya metoder inom Management 

Control har utvecklats. Exempelvis har ett antal nya modeller utvecklats inom verksamhets- och 

ekonomistyrning, exempelvis Balanced Scorecard (BSC). Utvecklingen av det balanserade 
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styrkortet inleddes i början på 1990-talet. BSC kompletterar de historiska finansiella styrtalen med 

styrtal på de faktorer som påverkar det framtida resultatet (Kaplan & Norton, 1999). BSC går ut på 

att organisationens resultat betraktas ur fyra perspektiv; finansiellt, kund, process samt lärande. 

BSC anger målsättningar för de olika affärsenheterna i organisationen som sträcker sig längre än till 

de otillräckliga finansiella styrtalen (ibid.). Medarbetarnas perspektiv inkluderas via 

lärandeperspektivet. Lärandeperspektivet innehåller målsättningar och styrtal i syfte att stödja 

organisationens lärande och tillväxt. Kaplan & Norton (1999) menar att chefer i många 

organisationer har påpekat att det är svårt att stödja beslut i syfte att utveckla medarbetarna när de 

utvärderas endast utifrån finansiella resultat på kort sikt. Därför behövs andra typer av styrtal för 

medarbetarna. Dessa styrtal kan, enligt Kaplan & Norton (1999) delas upp i 

personaltillfredsställelse, personalens lojalitet och personalens produktivitet. 

Personaltillfredsställelsen anses ofta påverka personalens lojalitet och personalens produktivitet 

(Kaplan & Norton, 1999). Dessa tre styrtal påverkas i stor mån av personalens arbetsmiljö. En dålig 

arbetsmiljö kan mycket väl leda till att dessa styrtal påverkas negativt. Organisationer kan använda 

dessa styrtal för att få en uppfattning om hur arbetsmiljön på företaget uppfattas av medarbetarna. 

BSC går även ut på att koppla styrtalen till företagets strategi. En strategi är, enligt Kaplan & 

Norton (1999), en samling hypoteser om orsak och verkan. Ett korrekt upprättat styrkort ska 

beskriva affärsenhetens strategi genom en kedja av orsaks- verkans samband. Det finns också ett 

behov av att koppla de operativa förbättringarna till de ekonomiska resultaten för att tydliggöra 

sambanden med de finansiella målen (ibid.). Risken är annars att organisationen tappar lusten, 

eftersom investeringarna inte ger några konkreta fördelar.  

 

Flamholtz (1996) definierar Management Control som de mätetal som (1) motiverar människor att 

agera i linje med organisationens mål, (2) samordnar insatser mellan olika delar av en organisation 

och (3) tillhandahåller information om verksamhetens resultat och utfall. Otley (1999) menar att 

ledningen i företag behöver finna rutiner för hur de ska arbeta med frågeställningar som handlar om 

ledningens kontroll, strategisk planering och operativ kontroll (Otley, 1999). Ledningens kontroll 

är synonymt med ekonomistyrningen i företaget. Den strategiska planeringen är en organisations 

process för att fastställa företagets strategi och fattar beslut om fördelning av resurserna för att 

fullfölja denna strategi, exempelvis budget. Operativ kontroll, verksamhetsplanering, innebär att 

skapa tydlighet i det arbete som ledningen och medarbetarna ska utföra tillsammans under 

exempelvis det kommande året (Otley, 1999, Atkinson, Balakrishnan, Booth, Cote, Grooth, Mahni, 

Roberts, Uliana & Wu, 1997). Frågeställningar som företagsledningen bör ta ställning till är att 

definiera mål och mätning av måluppfyllelse, inte bara finansiella mål utan även icke finansiella 
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mål. Frågor som är förbundna med företagets strategiarbete och distribution avser praktiska frågor 

gällande affärsprocesser och verksamhetsstyrning samt frågor gällande lärande inom 

organisationen, medarbetarskap och framväxande strategier (Otley, 1999, Toulson & Dewe, 2004). 

För att kunna utforma ett väl fungerande kontrollsystem måste ledningen ha kompetens och 

kunskap om sin operativa verksamhet. Det finns även behov av att kunna koppla ihop den operativa 

verksamheten med frågor gällande företagets strategier för att kunna nå de finansiella målen, 

strategisk ekonomistyrning. 

2.2.2 Informationsbehov 

Lindvall (2011;53) menar att tillgång till och användning av information anses vara av central 

betydelse i företagens styrning. Genom att utveckla information så att den avbildar företagets 

verksamhet, skapas möjligheter att kunna styra verksamheten på distans. Otley (1999) menar att 

information är nödvändig som sista åtgärd för att fullborda ledningens kontroll. Information kan 

användas för att förutsäga behovet av korrigerande åtgärder innan negativa händelser observeras. 

Traditionell feedback används för att följa upp faktiska resultat som jämförs med förutbestämda mål 

och normer. Avvikelser används för att signalera behovet av korrigering. I båda fallen finns det 

möjlighet för korrigerande åtgärder för att rätta till det upplevda problemet, men också för att 

lärande ska ske för att förbättra systemet på ett sådant sätt att fel inte uppstår igen (ibid.). Ett 

grundläggande antagande är att organisationer är öppna sociala system som måste ta itu med 

arbetsrelaterad osäkerhet (Daft & Lengel, 1986). Det finns flera källor till osäkerhet för vilka 

organisationer måste kunna hantera. Eftersom organisationer är beroende av information från hela 

verksamheten, och eftersom denna miljö åtminstone till en del är potentiellt instabil, måste 

organisationen kunna spåra och hantera osäkerhet. Inom organisationen måste alla avdelningar 

hantera problemlösning och samordningsproblem som är förknippade med olika uppgifter och med 

olika mängder av ömsesidigt beroende (Nadler & Tushman, 1978). Osäkerhet kan skapas genom 

avsaknad av information. Daft & Lengel (1986) menar att allt eftersom informationen ökar minskar 

osäkerheten. Organisationer som står inför osäkerhetsfaktorer måste ställa frågor för att få mer 

information för att säkerställa att rätt kunskap uppnås. Genom att nya uppgifter förvärvas kan man 

sänka nivån av osäkerhet (ibid.).  

Hale (2009) menar att säkerhetsindikatorer behövs och används för tre olika syften: 

1. Övervaka säkerhetsnivån. Detta besvarar frågan om säkerhetsnivån, eller att arbetsmiljön är 

tillräckligt bra eller om det behövs åtgärder för att förbättra den. Då behövs tillräckligt 

mycket data så att det finns möjlighet att se trender i nyckeltalen. 
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2. Besluta var och hur åtgärderna ska sättas in ifall det behövs. Här behövs indikatorer på 

djupare nivå som visar vad incidenterna beror på så att åtgärderna skapar en positiv effekt. 

 

3. Motivera de som är i en position att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra 

säkerheten och arbetsmiljön, att verkligen göra det. Då behövs indikatorer eller nyckeltal 

som, för dessa personer, är relevanta och möjliga att påverka inom en tidsram som passar 

deras ledarskap.  

 

För att kunna vidta förebyggande åtgärder, menar Hale (2009) att informationen behöver komma 

innan händelserna och samtidigt visa ett orsakssamband. Genom att endast använda sig av 

information om redan inträffade händelser kan företaget vidta åtgärder efter en olycka har inträffat 

för att minska risken att den inträffar på nytt. För att kunna förutse och undvika olyckor innan de 

inträffar behöver proaktiva indikatorer identifieras. För att kunna övervaka och motivera är inte 

proaktiva indikatorer av lika stor betydelse enligt Hale (2009), istället krävs tillräckligt stora 

nummer för att visa pålitliga trender. 

 

Kunskapsöverföring mellan individer tenderar att förbättra kompetensen hos individer. Därför 

behöver företag utveckla strategier för att på bästa sätt hantera och styra kunskap inom sin 

organisation (Sveiby, 2001:347). De behöver genom god planering säkra kunskapen inom företaget, 

så att den inte försvinner i samband med att medarbetare lämnar organisationen. Men det är inte 

bara att den behöver säkras. Den behöver även utvecklas så att kunskapen även kan bli 

konkurrenskraftig genom att inte bara överföra information utan också överföra erfarenheter och 

kunnande. Nyckeln till framgång ligger i att skapa ett mervärde ur den kunskap som individer 

innehar inom företaget genom att förmedla den på ett effektivt sätt. Således, ur organisatorisk 

synvinkel, behöver kunskap delas och genom att kunskap delas fördubblas den (Nonaka & 

Takeuchi, 1995:161). Genom informationsspridning av kunskap och erfarenhet kan företag öka sin 

kunskap om den arbetsmiljö som företagen befinner sig. Alla medarbetare kan på så sätt bidra med 

sina kunskaper och erfarenheter till en förbättrad arbetsmiljö och ledningen i företagen kan på så 

sätt förbättra sina kunskaper så att de kan fatta väl grundade beslut till förmån för sina anställda. För 

att kunna öka sin kunskap behövs information. Information är de råmaterial utifrån beslut fattas och 

utveckling sker. Information betraktas då som renodlad (Nonaka & Takeuchi, 1995:38). Nonaka & 

Takeuchi (1995) anser att informationen är objektiv och utifrån den föreställningen reagerar företag 

i huvudsak på informationen. Men synsättet är att det är kunskap och inte information som företaget 
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bör ledas av. Vidare anser Nonaka & Takeuchi (1995:58) att det först och främst handlar om 

kunskap om föreställningar och ställningstaganden. Kunskap är beroende av en speciell ståndpunkt, 

perspektiv eller ambition (ibid.). Men kunskap handlar, enligt Nonaka & Takeuchi (1995) om att 

handla, det vill säga i syfte att göra något. Kunskap handlar även om att ge mening, det vill säga att 

den är beroende av ett sammanhang och är till karaktären relationell. Således är informationen ett 

flöde av meddelanden, medan kunskap skapas utav informationsflödet. Denna förståelse betonar att 

kunskap huvudsakligen beror på mänskligt handlande (ibid.).  

2.3 Barriärer 

Mårtensson (2009) menar att mätning i allmänhet och mäta människor i synnerhet inte är enkelt att 

genomföra. Många svåra frågor uppstår, till exempel vad som kan eller bör mätas, hur detta kan 

mätas och varför ska det mätas. Vidare menar Mårtensson (2009) att organisationerna ofta vet vad 

de behöver mäta men har svårt att hitta lämpliga metoder. Det förekommer även att 

problemområdena är många och därför behöver antalet mätningar begränsas för att på så sätt 

fokusera på de viktigaste områdena. 

 

Figur 4: Referensram, Informationsbehandling - Barriärer, egen illustration 

 

2.3.1 Informationsbrist 

Wachter (2012) menar att ett problem som kan uppstå i rapporteringen av olyckor och tillbud är att 

anställda kan känna rädsla för att bestraffas och därmed inte rapportera allt som händer. Vidare kan 
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de känna en press på sig att inte rapportera ifall det påverkar belöningar negativt. Inträffade olyckor 

och tillbud är dåliga nyheter och risken är, enligt Toellner (2001) stor att chefer inte rapporterar in 

inträffade olyckor, särskilt om de är ansvariga för det arbetsområde där olyckan inträffade. Det är 

viktigt att belöningssystem och liknande inte motverkar inrapportering (Wachter, 2012). Denna 

företeelse kan hänföras till asymmetrisk information, vilket kan appliceras på många olika 

situationer. Problemet, även kallat ”lemons-problem”, kan uppstå i alla situationer där motparterna 

har motstridiga intressen (Akerlof, 1970). Det finns en hel del information inom olika avdelningar 

på företag som endast avdelningens medlemmar och avdelningschefen vet om. Harris, Kriebel & 

Raviv (1982) fokuserar på två olika aspekter som skapa problem att fördela resurserna optimalt 

inom företagen. För det första finns problematiken med informationsfördelning inom företagen. 

Olika uppgifter görs ofta av olika individer som har specialkunskap inom området. Ofta är inte 

denna information tillgänglig för andra individer inom företagen, det gäller även företagsledningen. 

För det andra har dessa individer med specialkunskap egna intressen som ibland skiljer sig från 

företaget, varpå det kan vara ofördelaktigt för individerna att dela med sig av specialkunskapen till 

företagsledningen. När det uppstår informationsbrist hos företagen uppkommer svårigheter att 

fördela resurser på ett optimalt sätt. Miller & Haslam (2009)  har i sin undersökning sökt en utökad 

förståelse för vilken information som skulle kunna användas för beslut inom arbetsmiljö. Deras 

undersökning visade att det fanns ett stort missnöje med hur arbetsmiljöfrågor kommunicerades till 

ledningen.  Ledningen i ett företag bör ha som mål att minska den asymmetriska informationen 

mellan arbetstagare och arbetsgivare, men även mellan avdelningar på ett företag.       

2.3.2 Tvetydighet 

Tvetydighet innebär att det finns flera och motstridiga tolkningar om en organisatorisk situation 

(Daft & Lengel, 1986). Hög tvetydighet innebär förvirring och brist på förståelse. Om medarbetarna 

inte känner sig säkra på vilken typ av information som är av betydelse, har företaget misslyckats att 

definiera vilken typ av information som är viktig. De rätta frågorna har inte kunnat ställas och 

därför har inte något tydligt svar erhållits. Om medarbetarna är osäkra, råder förvirring och brist på 

förståelse (ibid.). Daft & Lengel (1986) menar att tvetydighet verkar likna osäkerhet, men med en 

twist. Tvetydighet förutsätter att något är rörigt och oklart och att information kan ha flera 

tolkningar (ibid.). För att minska osäkerhet och tvetydighet mellan chefer och anställda, och mellan 

olika avdelningar på företag behöver företagen bearbeta informationen (ibid.). Osäkerhet tyder på 

att det råder viss tvetydighet. För att minska osäkerheten behöver även tvetydigheten inom en 

organisation bearbetas. Nya uppgifter kan vara förvirrande, och kanske till och med kommer öka 

osäkerhet. Nya uppgifter kan inte lösa någonting när tvetydigheten är hög (ibid.). En anledning till 
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att information är tvetydig kan vara att tidsfaktorn orsakar svårigheter att se samband i den 

tillgängliga informationen. Nørreklit (2000) menar exempelvis att BSC saknar en dimension, 

fördröjning, eftersom den mäter olika aktiviteter vid samma tidpunkt. Det blir därför svårt att finna 

orsaks- och verkanssambanden. Även Lindvall (2011;233) tar upp problematiken med tidsfaktorn 

gällande medarbetarundersökningar som ofta görs endast en gång per år. Problematiken gällande 

tidsfaktorn finns också i samband med rapportering kring olyckor och tillbud (Wachter, 2012). Det 

kan ta tid för vidtagna förbättringsåtgärder att synas i nyckeltalen för inträffade olyckor och tillbud, 

därför ger de inte tillräckligt med information om hur effektiva dessa åtgärder faktiskt är. Toellner 

(2001) menar att så kallade utfallsindikatorer kan ge missvisande information. Det kan bero på 

anställdas och chefers ovilja att rapportera in olyckor, vilket gör att siffrorna inte blir helt pålitliga. 

Wachter (2012) menar att bristen i inrapporteringen av olyckor och incidenter innebär att det blir 

svårt att se trender i de nyckeltal som följs. Då blir det svårt för ledningen att fatta rätt beslut i 

arbetet med att förebygga olyckor och bristfällig arbetsmiljö. Kjellén (2009) menar att det har 

riktats kritik mot att utfallsindikatorer, såsom lost-time injury frequency rate (LTI), är lätta att 

manipulera och att de naturliga statistiska variationerna gör att talen är oanvändbara i 

uppföljningssyfte för alla organisationer utom de största.     
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs det metodiska ramverket för studien. Här beskrivs även den strategi, 

gällande datainsamling och dataanalys, som används. Med hjälp av diskussionen kring metodvalet 

och beskrivningen av datainsamlingsprocessen kommer metoden kring den empiriska 

undersökningen att klargöras. 

3.1 Val av undersökningsstrategi – kvalitativ studie 

Vi har i denna undersökning valt att genomföra en kvalitativ studie. En kvalitativ strategi passar, 

enligt Bryman & Bell (2005:40), när förhållandet mellan teorin och forskningen är induktivt, det 

vill säga teori är något som uppkommer ur resultatet. Vi har inte utgått från en etablerad teori i detta 

arbete. Utgångspunkten har istället varit resultatet av den empiriska studien för att sedan bygga en 

referensram kring detta. Med denna utgångspunkt anser vi att valet av kvalitativ studie har varit en 

fördelaktig strategi för vårt syfte. Samtidigt ville vi få en djupare förståelse för fenomenet snarare 

än att genaralisera. Det finns kritik mot att kvalitativ forskning är allför subjektiv och att resultaten 

ofta bygger på forskarnas uppfattningar om vad som är betydelsefullt (Bryman & Bell, 2005:318). 

Vidare menar ofta kvantitativa forskare att svårigheten att replikera en kvalitativ undersökning gör 

att subjektivitetsproblemet blir större (ibid.).     

3.2 Val av undersökningsmetod – kvalitativa intervjuer 

Vi har valt att samla in empiri genom kvalitativa intervjuer. En viktig anledning till valet att utföra 

intervjuer var att vi kunde anpassa och förtydliga de frågor som ställdes. Kvalitativa intervjuer har, 

enligt Bryman & Bell (2005:361) intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter. Detta var en 

viktig utgångspunkt i undersökningen då vi inte prövade en befintlig teori utan istället var det, det 

empiriska materialet som låg som grund för teorierna. Det är de intervjuades berättelser och 

uppfattningar som rapporten i första hand bygger på. Rapportens empiriska data består av tio 

intervjuer med 11 respondenter gjorda på respondenternas arbetsplatser. Vid en av intervjuerna var 

två respondenter närvarande, där av tio intervjutillfällen. Varje intervjutillfälle varade mellan 20-60 

minuter. Vi anser att intervjuernas längd var tillräckliga för att få fram den information vi behövde. 

Det faktum att vi utförde personliga intervjuer gav oss möjlighet att få utförliga svar på frågorna, 

men även en möjlighet att tolka situationen vi befann oss i. Enligt Hultén, Hultman & Eriksson 

(2013:77) skapar det möjlighet att studera kroppsspråk och annat som inte kan fångas in över 

telefon eller via en enkät. Vi har därmed, genom att tolka hur de intervjuade reagerar på frågorna i 

sig, också bättre kunnat förstå svaren på frågorna. Vi har valt att använda en form av kvalitativa 

intervjuer som, enligt Bryman & Bell (2005:363) kallas semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att den som intervjuar har en intervjuguide med specifika 
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teman som ska beröras, samtidigt som den som blir intervjuad har stor frihet att utforma och 

utveckla sina svar (ibid.). Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer för att vi ville att 

respondenterna skulle få stor frihet att uttrycka sig med så liten påverkan som möjligt från oss som 

intervjuare. Samtidigt hade vi ett behov av att få en viss struktur i våra intervjuer, därför använde vi 

oss av en intervjuguide för att på så sätt hålla oss inom ämnet.           

Mellan intervjuare och den som intervjuas uppstår alltid ett visst samspel vilket, enligt Hultén et al. 

(2013:76), kan innebära en risk för att det ger oönskade effekter på resultatet, den så kallade 

intervjuareffekten (ibid.). Även haloeffekten, att intervjuaren riskerar att påverkas av annat än det 

som ska bedömas samt centraltendensen, att många undviker extremvärden i sina uttalanden är 

kritiska punkter som behöver granskas enligt Hultén et al. (2013:76-77). Dessa effekter har vi haft i 

åtanke under våra intervjuer och försökt undvika i största möjliga mån. Vi är medvetna om att det 

finns en risk att respondenterna har undvikit extremvärden i sina uttalanden, vilket kan ha viss 

påverkan på resultatet. 

3.3 Val av organisationer och respondenter 

3.3.1 Organisationer 

Respondenterna i studien representerar fem olika företag inom branscherna postdistribution, 

transport, akutsjukvård och upplevelseparker/hotellanläggningar. Vi har gjort en blandning mellan 

strategiskt urval och bekvämlighetsurval när vi har gjort valet av organisationer. Enligt Silverman 

(2010:141) tillåter ett strategiskt urval att ett fall kan väljas på grund av att det innehåller de 

karaktäristiska särdrag eller processer som stämmer överens med det som forskaren är intresserad 

av att undersöka. Många kvalitativa forskare söker efter organisationer eller individer där det är 

mest troligt att det som ska studeras förekommer (Silverman 2010:141, efter Denzin & Lincoln 

1994:202). Kopplat till ett strategiskt urval ställde vi upp ett, för oss, viktigt kriterium för 

organisationerna i den empiriska undersökningen. De anställda i organisationernas operativa 

verksamhet ska ha ett yrke som innebär en betydande risk för olyckor eller fysisk belastning. 

Anledningen till att vi ställde upp dessa kriterier var att undersökningen skulle innefatta 

organisationer där arbetsmiljöarbete är ett viktigt inslag. I och med det ansåg vi att vi skulle få ett 

mer relevant empiriskt material. När vi hade satt upp kriterier för det strategiska urvalet använde vi 

oss av ett så kallat bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menar Bryman & Bell (2013:204-

205) att forskare använder respondenter som finns tillgängliga för forskaren. Vi ringde runt eller 

ställde förfrågningar via e-post till ett antal företag. Vi lyckades få respondenter från fem företag, 

enligt tabell 1, att ställa upp i undersökningen.   
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Tabell 1: Sammanställning företag 

Företag Huvudsaklig verksamhet Antal anställda 

Bring Citymail Sweden AB Postverksamhet 1 000 - 2 000 

Capio St:Görans Sjukhus AB Akutsjukvård 1 000 - 2 000 

PostNord AB Postverksamhet 40 000 

Keolis Sverige AB Operatör för kollektivtrafik 5 000 - 6 000 

Företag 5 Upplevelseparker/hotellanläggningar 500 - 1 000 

 

Bryman & Bell (2005:320) menar att kvalitativa forskningsresultat ofta är svåra att generalisera. 

Anledningen är att studien inte utgör ett representativt stickprov ur en population. Det kan också 

vara svårt och ibland till och med omöjligt att beskriva populationen på ett exakt sätt (ibid.). 

Resultaten från den kvalitativa forskningen ska istället för att generaliseras till populationen, 

generaliseras till teorin (Bryman & Bell, 2005:320 efter Mitchell, 1983). Vi är väl medvetna om att 

vårt val av organisationer inte speglar en hel population, vilket innebär att det inte går att 

generalisera resultatet till en population. Det är inte heller syftet med undersökningen. Syftet är 

snarare ett explorativt teorisökande av ett fenomen.     

3.3.2 Respondenter 

I de kvalitativa intervjuerna har vi försökt att hitta personer inom organisationen som bäst kunnat 

svara på studiens frågor ur ett arbetsgivarperspektiv. Stor vikt lades vid att finna personer som 

arbetar med arbetsmiljöfrågor samt mätning och uppföljning av arbetsmiljö, vilket är studiens 

problemområde. Genom denna metod anser vi att vi har fått tag i personer som har kunnat bidra 

med relevant information inom områdena arbetsmiljö och mätning.  I de fall där vi efter första 

intervjun bedömde att informationen vi fått var ofullständig, har vi försökt få till ytterligare 

intervjuer med personer som har kunnat svara på frågorna. Vi har försökt få till intervjuer med 

minst två personer på varje företag. Det har i de flesta fall lyckats. Dock försökte vi få ytterligare en 

person att intervjua på företag 5, men tyvärr utan resultat. Tabell 2 visar en sammanställning över 

respondenterna. 
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Tabell 2: Respondenterna. 

Titel Signatur Företag 

Arbetsmiljöansvarig HR-konsult G.N. Bring Citymail 

Controller mot HR, sälj/marknad E.G. Bring Citymail 

HR-chef M.D. Bring Citymail 

Ekonomichef P.W. Bring Citymail 

HR-chef B.B. Capio St:Görans 

Ekonomichef P.K. Capio St:Görans 

HR-strateg arbetsmiljö U.v.S. PostNord 

Ekonomicontroller på HR B.H. PostNord 

Arbetsmiljösamordnare T.K. Keolis 

Tillförordnad HR- och kommunikationsdirektör  C.J. Keolis 

HR specialist arbetsmiljö- och hälsofrågor R.5. Företag 5 

Med fler respondenter inom varje organisation hade vi kunnat gå mer på djupet inom varje företag. 

Tyvärr satte tidsbrist stopp för det. Vi anser ändå att den information vi lyckades få fram via 

intervjuerna med respondenterna gav viktig information inom studiens problemområde. 

3.4 Genomförande  

Innan vi genomförde intervjuerna diskuterade vi igenom studiens informationsbehov utifrån det 

initiala problemområdet. Enligt Bryman & Bell (2005:369) är det viktigt att ställa sig frågan vad en 

forskare måste få reda på för att kunna besvara sin frågeställning. Samtidigt bör frågeställningarna 

inte vara alltför specifika, då det kan innebära att alternativa idéer och synsätt förbises (ibid.). 

Huvudforskningsfrågan har vuxit fram ur empirin i efterhand. Informationsbehovet diskuterade vi 

fram i syfte att uppnå en förståelse för vilka frågor vi skulle ställa till respondenterna.  

När vi hade fastställt informationsbehovet, skapade vi en intervjuguide för de semistrukturerade 

intervjuerna. Hultén, Hultman & Eriksson (2013:18) menar att de tre vanligaste typerna av frågor är 

ledande frågor, berättarfrågor och reflexiva frågor. Ledande frågor bjuder in till ett på förhand 

förväntat svar medan reflexiva frågor belyser tankeprocessen, exempelvis: Vad tänkte du då? 

(ibid.). Berättande frågor är mer neutrala än ledande frågor och inleds ofta med varför?, hur?, vad? 

Eller vilka? (ibid.). Vi har framför allt använt oss av berättande frågor under intervjuerna, då dessa 

inte skulle vara ledande. Samtidigt ville vi få svar på hur företagen arbetar med 

arbetsmiljömätningar, vilka ytterligare behov som finns och varför dessa behov inte uppfylls. Enligt 

Bryman & Bell (2005:369) ska frågorna i intervjuguiden täcka de områden som ur forskarens 

synvinkel är intressanta, men ur intervjupersonens perspektiv. Därför sattes ett antal grundfrågor 

upp som vi utgick ifrån under intervjuerna, se bilaga 1. Vi var dock flexibla under intervjuerna och 
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berörde ofta fler områden och ställde fler frågor än de vi förberett inför intervjuerna.  Enligt 

Bryman och Bell (2005:361) är det i kvalitativa intervjuer viktigt att låta intervjun röra sig i olika 

riktningar. Det ger intervjuaren kunskap om vad som den intervjuade upplever vara viktigt och 

relevant.    

Alla intervjuer spelades in och transkriberades efter tillåtelse från deltagarna. Att transkribera 

intervjuer är ofta tidsödande, men det bidrar enligt Bryman & Bell (2005:374) till att förbättra 

minnet och det underlättar en mer noggrann analys. Vidare innebar det att vi kunde göra upprepade 

genomgångar av intervjupersonernas svar. I och med att intervjuerna är transkriberade, kan också 

informationen göras offentlig. Därmed kan också sekundäranalyser göras och informationen kan 

användas flera gånger i andra syften.  

3.5 Analysmetod – kodning & kategorisering  

Vi har i denna uppsats genomfört analysen genom att koda studiens data som vi fått fram genom 

intervjuerna. Kodningen är enligt Gustavsson (1998:61) en process där data som samlats in 

omvandlas till begrepp som bildar ett samband. Enligt Gustavsson (1998:12-13) måste forskaren ha 

ett öppet sinne för de data som samlas in, vilket kan kallas för ”teoretisk lyhördhet”. Det gäller 

också att analysera och koda data i gemensamma grupper (ibid.). Vi inledde analysprocessen med 

att genomföra så kallad ”öppen kodning”, vilket enligt Gustavsson (1998:62) är det första steget i 

nedbrytningen av data. Detta innebar att vi gick igenom intervjuerna rad för rad för att belysa det 

som vi ansåg vara viktigt. Vi gjorde anteckningar i kanten av de transkriberade intervjuerna då 

dessa analyserades. Det är viktigt att se var koderna uppkommer i materialet för att kunna jämföra 

kategorierna med ny data (ibid.:65).  Efterhand såg vi ett mönster växa fram ur de data som samlats 

in. Ur detta mönster såg vi även kategorierna växa fram. Enligt Gustavsson (1998:79) bör det finnas 

endast en eller högst två kärnkategorier, annars riskerar materialet att endast bli beskrivande. Vår 

analys av de data vi har samlat in ledde fram till en kärnkategori: Informationsbehandling. Som ett 

nästa steg i kodningsprocessen fokuserade vi på att finna relationen mellan kärnkategorin de data 

som samlats in genom att koda selektivt för indikatorer på kärnkategorin. Denna process kallas, 

enligt Gustavsson (1998:82) för selektiv kodning. Kärnkategorin delades i tre underkategorier som 

alla har en relation med kärnkategorin. 
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Figur 5: Kategorisering, egen illustration 

Underkategorierna delades i sin tur upp i ett antal delkategorier och egenskaper enligt tabell 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kärnkategori: 
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Underkategori: 
Användande 

Underkategori: 
Barriärer 
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Tabell 3: Kodningstabell 

 Kärnkategori Underkategori Delkategori Egenskaper 

In
fo

rm
a
ti

o
n

sb
e
h

a
n

d
li

n
g

 

      

Mätning Icke finansiell Sjukfrånvarorelaterade tal 

    Medarbetarundersökningar 

    Nyckeltal kopplat till medarbetarundersökningar 

    Personalomsättningstal 

    Återvändandetal 

    Olyckor & tillbud 

    Nyckeltal kopplat till olyckor & tillbud 

    Andra nyckeltal 

      

  Finansiell 

Enstaka beräkningar av kostnad för 

personalomsättning 

    Enstaka beräkningar av kostnad för sjukfrånvaro 

    

Enstaka beräkning av kostnad för att förebygga 

sjukfrånvaro 

    Årlig beräkning av kostnad för sjukfrånvaro 

      

Användande Minska osäkerhet Identifiera risker 

    Uppföljning 

    Kostnadsmedvetenhet 

    Hitta samband 

    Budgetering 

      

  Operativ påverkan Handlingsplaner 

    Operativa åtgärder 

    Uppföljning 

    Sätta fokus på ett område 

    Kunskapsspridning 

      

Barriärer Informationsbrist   

    Informationsasymmetri 

    Brist på enkelhet i inrapportering 

    Ovisshet 

    Svårt att mäta mjuka värden 

      

  Tvetydighet Svårt att se samband 

 

Enligt Bryman & Bell (2005:461) är en vanlig kritik, gällande dataanalys via kodning, att 

sammanhanget går förlorat i det som sägs genom att textstycken plockas ut och kodas. Det finns 

även kritik att metoden innehåller subjektiva element och att beskrivningarna om processen är vaga 

(Gustavsson 1998:28). Enligt Bryman & Bell (2005:462) är metoden ändå vanligt förekommande 

och väl accepterad bland forskare.  
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3.6 Kvalitetsmått 

De tre viktigaste måtten inom företagsekonomisk forskning är, enligt Bryman & Bell (2005:48) 

reliabilitet, replikation och validitet. Många kvalitativa forskare har dock diskuterat om dessa 

begrepp är relevanta för kvalitativ forskning (ibid.). Att skapa tillförlitlighet (intern validitet) i 

resultaten innefattar, enligt Bryman & Bell (2005:307) att forskningen utförs i enlighet med de 

regler som finns. För att säkerställa att forskningen utfördes enligt regelverket läste vi på om det 

valda metodvalet inför undersökningen. Exempelvis har vi inför intervjuerna studerat litteratur 

kring kvalitativa intervjuer. Därmed har vi blivit medvetna om vilka risker som finns med 

exempelvis ledande frågor, intervjuareffekten och centraltendensen. Ytterligare ett sätt att öka den 

interna validiteten är, enligt Bryman & Bell (2005:307), att låta respondenterna ta del av resultatet 

och bekräfta att forskarna har uppfattat verkligheten korrekt, så kallad respondentvalidering. För att 

stärka den interna validiteten skickade vi den empiriska sammanställningen och kodningen till 

respondenterna och lät dem bekräfta att vi hade uppfattat dem korrekt. 

Extern validitet handlar, enligt Bryman & Bell (2005:306) om i vilken utsträckning resultatet kan 

generaliseras. Detta innebär ofta ett problem i kvalitativa studier eftersom urvalet är begränsat. Vi är 

medvetna om att vårt resultat inte kan generaliseras till en population, vilket inte heller är syftet 

med undersökningen.   

Reliabilitet i kvalitativa studier kan skapas genom att forskarna antar ett granskande synsätt 

(ibid.:307). Det innebär att en fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser av 

forskningsprocessen skapas (ibid.). Enligt Hultén et al. (2013:77) är det ett krav att vetenskapliga 

studier innehåller en väl dokumenterad metod, där dokumentationen öppet redovisas. På så sätt kan 

andra forskare studera materialet och upprepa studien för att säkerställa eller testa slutsatsernas 

hållbarhet. Vi har noggrant redogjort för de olika faserna i forskningsprocessen när vi har beskrivit 

tillvägagångssättet. Vi har genom att transkribera samtliga intervjuer, gjort det empiriska materialet 

tillgängligt. Enligt Bryman och Bell (2005:306 efter Le Compte & Goetz, 1982) betyder intern 

reliabilitet i kvalitativ forskning att medlemmarna i ett forskarlag kommer överens om tolkningen 

av materialet. Vi kodade det empiriska materialet tillsammans och diskuterade och var överens om 

hur detta skulle kodas och kategoriseras. 
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4 Empiri 

I följande kapitel visas en sammanställning av de data som bidragit till undersökningens empiri. 

Kodningen som gjorts kommer att framställas ämnesvis i tabellform. Kodningen kommer att 

bekräftas genom utvalda citat från respondenterna. 

De empiriska data som samlades in, kodades under kärnkategorin Informationsbehandling. Vi har 

genom en öppen och selektiv kodning, vilket beskrevs i metodkapitlet, tolkat egenskaper i de data 

som samlats in via intervjuer. Egenskaperna ligger under delkategorier som i sin tur kodats ur 

underkategorier. Vi kommer i detta kapitel framföra en sammanställning över vår kodning av 

intervjuerna med respondenterna, baserat på egenskaper uppdelat på varje delkategori. Tabellens 

översta rad visar vilket företag respondenten representerar. Andra raden i tabellen visar vilken 

respondent som avses, med initialer. R.5 står för respondent 5 som vill vara anonym. 

Tabell 4: Företag och respondenter i tabellen. 

Företag Bring Citymail 
Capio 

St:Görans PostNord Keolis Företag 5 

Respondent G.N. E.G. M.D. P.W. B.B. P.K. U.v.S. B.H. T.K. C.J. R.5. 

 

Grön ruta  i tabellerna som presenteras i empirikapitlet, innebär att respondenten, vid minst 

ett tillfälle under intervjun, har nämnt något som vi har tolkat och kodat under respektive egenskap.  

4.1 Mätning 

Samtliga företag i vår undersökning använder sig av icke-finansiell mätning som kan kopplas till 

arbetsmiljö, enligt respondenterna.   

Tabell 5: Underkategori: Mätning, Delkategori: Icke finansiell 

Företag Bring Citymail Capio St:Görans PostNord Keolis 

Företag 

5 

Respondent G.N. E.G. M.D. P.W. B.B. P.K. U.v.S. B.H. T.K. C.J. R.5. 

Sjukfrånvarorelaterade tal                       

Medarbetarundersökningar                       

Nyckeltal kopplat till 

medarbetarundersökningar                       

Personalomsättningstal                       

Återvändandetal                       

Olyckor & tillbud                       

Nyckeltal kopplat till 

olyckor & tillbud                       

Andra nyckeltal                       
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Rapporteringen av olyckor och tillbud är mätning som är direkt relaterat till arbetsmiljön, vilket 

samtliga företag i undersökningen mäter. De sjukfrånvarorelaterade och 

personalrörlighetsrelaterade tal som mäts, specificeras inte beroende på vad som är 

arbetsmiljörelaterat enligt respondenterna. Personalens upplevda arbetsmiljö mäts i form av 

medarbetarundersökningar. Andra nyckeltal i tabellen innefattar antal medarbetare per chef och 

frisknärvaro.     

Tre av företagen har, enligt respondenterna, gjort finansiella beräkningar som kan kopplas till 

arbetsmiljö.  

Tabell 6: Underkategori: Mätning, Delkategori: Finansiell 

Företag Bring Citymail Capio St:Görans PostNord Keolis 

Företag 

5 

Respondent G.N. E.G. M.D. P.W. B.B. P.K. U.v.S. B.H. T.K. C.J. R.5. 

Enstaka beräkningar av kostnad 

för personalomsättning                       

Enstaka beräkningar av kostnad 
för sjukfrånvaro                       

Enstaka beräkning av kostnad 

för att förebygga sjukfrånvaro                       

Årlig beräkning av kostnad för 

sjukfrånvaro                       

 

Två företag har gjort enstaka finansiella beräkningar. Respondenter på Bring Citymail och Capio 

St:Görans berättar att de vid enstaka tillfällen har beräknat sjukfrånvarorelaterade kostnader 

respektive kostnad för personalomsättning. Endast ett företag, PostNord, beräknar årligen kostnaden 

för sjukfrånvaro, men de tar inte hänsyn till indirekta kostnader enligt respondenten. 

4.2 Användande 

Företagens användande av den tillgängliga informationen kodades till två underkategorier; minska 

osäkerhet och operativ påverkan.  

4.2.1 Minska osäkerhet 

Delkategorin minska osäkerhet kodades till fem egenskaper.  
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Tabell 7: Underkategori: Användande, Delkategori: Minska osäkerhet 

Företag Bring Citymail Capio St:Görans PostNord Keolis 
Företag 

5 

Respondent G.N. E.G. M.D. P.W. B.B. P.K. U.v.S. B.H. T.K. C.J. R.5. 

Identifiera risker                       

Uppföljning                       

Kostnadsmedvetenhet                       

Hitta samband                       

Budgetering                       

  

Gällande olycks- och tillbudsrapporteringen används den, enligt respondenterna, för att identifiera 

risker som finns i den operativa verksamheten. Respondenten beskriver nedan hur de får fram 

information om rådande arbetsmiljö. 

”Det här med arbetsskador är ju nog så viktigt […] den säger hur mycket har hänt och du var ju 

inne på vad det mer vad för risker och då ska vi inte glömma de ergonomiska riskerna för det har vi 

ju väldigt mycket, allt är ju egentligen fysiskt.” (U.v.S., HR-strateg inom arbetsmiljö, PostNord, 2013-11-05)  

Företagen i undersökningen använder den tillgängliga informationen för uppföljning av 

verksamheten. Respondenten beskriver hur informationen används i verksamheten. 

”Har vi nyckeltal så ska vi verkligen använda dem på ett vettigt sätt. Och säger vi att vi ska ha de 

här rutinerna och jobba på det här sättet, så är det ett sätt att en gång per år (på ledningens 

genomgång) ta hänsyn till att, gör vi det, eller gör vi inte det och vad är anledningen till att vi gör 

det eller att vi inte gör det och hur ska vi hantera det.” (M.D., HR-chef, Bring Citymail, 2013-10-23) 

De respondenter som berättat att kostnaden för sjukfrånvaro eller personalomsättning beräknats 

vittnar om att det skapar en kostnadsmedvetenhet. Respondenten beskriver den finansiella 

beräkningen av sjukfrånvaron: 

”Sedan gör vi varje år en kostnadsberäkning på vad sjukfrånvaron kostar vad den kostar totalt sätt 

[…] varje procentenhet kostar 123 miljoner.” (B.H., Ekonomicontroller på HR, PostNord, 2013-11-14) 

”Vi har räknat ut vad det kostar att ersätta en person […] ja det kostar ju en halv miljon” (P.K., 

Ekonomichef, Capio St:Görans, 2013-11-06)  

Vissa av företagen använder den tillgängliga informationen för att hitta samband.  

 

” … det finns en korrelation mellan sjuktal och antal medarbetare per chef. Ju fler medarbetare 

desto högre sjukfrånvaro.” (B.H., Ekonomicontroller på HR, PostNord, 2013-11-14)  
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Vid intervjuerna framkom att informationen i vissa fall används vid budgetering. 

”… med utgångspunkt på bland annat från arbetsmiljöenkäten. Så hittar man brister där eller i 

riskbedömningar så ska resultatet av dem gå in i budgetarbetet och verksamhetsplanen.” (U.v.S., 

HR-strateg inom arbetsmiljö, PostNord, 2013-11-05) 

4.2.2 Operativ påverkan 

Respondenterna gav ett flertal exempel på att informationen som framkom genom mätningarna 

hade operativ påverkan på arbetsmiljöarbetet. Den kodade delkategorin operativ påverkan har fem 

egenskaper. 

Tabell 8: Underkategori: Användande, Delkategori: Operativ påverkan 

Företag Bring Citymail Capio St:Görans PostNord Keolis 
Företag 

5 

Respondent G.N. E.G. M.D. P.W. B.B. P.K. U.v.S. B.H. T.K. C.J. R.5. 

Handlingsplaner                       

Operativa åtgärder                       

Uppföljning                       

Sätta fokus på ett område                       

Kunskapsspridning                       

 

Övervägande antal respondenter nämnde att informationen från mätningar hade påverkan på 

handlingsplaner som tagits fram.  

”Händer det en olycka så bearbetas informationen på så sätt att chefen tar del av den och utreder 

händelsen. I de fall det behövs, vidtas åtgärder för att den här olyckan inte ska inträffa igen. Så 

följer man upp så att man följer det här flödet att riskbedöma och forma en handlingsplan. På så 

sätt bearbetar vi informationen.” (R.5., HR-specialist arbetsmiljö, Företag 5, 2013-11-14)   

Under flertalet av intervjuerna framkom att informationen från mätningar också påverkat operativa 

åtgärder som vidtagits. Det gavs specifika exempel på vidtagna operativa åtgärder. 

”Det är skyddsskor i norrland där det alltså är kallt. Av någon anledning så har arbetsmiljöverket 

tidigare ställt kravet att sulorna ska vara oljebeständiga, alltså av oljebeständigt material. De 

sulorna blir till en hockeypuck när det blir kallt. Men nu har vi lyckats få igenom en dispens så nu 

får vi använda andra skyddsskor. För där halkade ju folk som tossingar.” (U.v.S., HR-strateg inom 

arbetsmiljö, PostNord, 2013-11-05) 

Det framkom under flera intervjuer att uppföljningen av nyckeltal och mätningar får operativ 

påverkan. 
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”Dels har vi våra controllerrapporter som varje kvartal går igenom alla de här nyckeltalen […]  

Om man inte uppnår dem så blir det ju en åtgärd på respektive enhet.” (P.W., Ekonomichef, Bring 

Citymail, 2013-10-23) 

Vissa respondenter uppgav att mätningen har en bidragande effekt på att sätta fokus på ett område. 

Fast ser man, det är ju ett enormt bra effektivt medel för att sätta fokus på ett område. För att så 

fort du ska till ett nytt fokusområde satsningsområde så är det fantastiskt att kunna koppla till 

någon form utav mätetal, just för att också kunna exemplifiera, vilket håll ska vi gå åt. (M.D., HR-

chef, Bring Citymail, 2013-10-23) 

Incident/olycksrapporteringen användes i vissa fall för att sprida kunskap i verksamheten. Det gavs 

exempel på att informationen i sin tur fått operativa effekter på arbetsmiljöarbetet. 

”Sådana där incidenter har vi fått om vi köpt in nya bilar och sådant där. Helt plötsligt så […] har 

det varit två, tre, fyra tillbud och då sprider man det i det här systemet och då kan alla regioner ta 

tag i det här och titta på sina fordon och vara extra observanta.” (U.v.S., HR-strateg inom arbetsmiljö, 

PostNord, 2013-11-05) 

”… då har vi försökt att jobba stenhårt med att mata ut information att det här är viktigt. Ni får inte 

skruva åt den här, ni får inte höja styret. Det finns extra höga styren om man behöver det. Ni måste 

följa de här rutinerna.” (G.N., arbetsmiljöansvarig, Bring Citymail. 2013-10-22)   

4.3 Barriärer 

Att mäta och redovisa arbetsmiljö innebär en hel del barriärer enligt respondenterna. Vi delade in 

huvudkategorin Barriärer till två underkategorier; informationsbrist och tvetydighet.   

4.3.1 Informationsbrist 

Delkategorin informationsbrist kodades till fyra egenskaper. 

 

Tabell 9: Underkategori: Barriärer, Delkategori: Informationsbrist 

Företag Bring Citymail Capio St:Görans PostNord Keolis 
Företag 

5 

Respondent G.N. E.G. M.D. P.W. B.B. P.K. U.v.S. B.H. T.K. C.J. R.5. 

Informationsasymmetri                       

Brist på enkelhet i 

inrapportering                       

Ovisshet                       

Svårt att mäta mjuka 
värden                       
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Några respondenter antyder att informationsbrist förekommer på grund av att personalen inte 

rapporterar in alla olyckor som sker, eller på grund av intressekonflikter vilket kodades till 

egenskapen informationsasymmetri. 

”Sedan tror jag också att vi har ett stort mörkertal när det gäller verkstäderna. Jag tror att de 

skadar sig mycket mer än vad jag får rapportering om. Men där renderar det ju inte sjukfrånvaro, 

utan det är ju mer att; ah vad faan, jag skar nästan av mig fingret men det är ingen fara, vi surrar 

om det här och så jobbar vi vidare. Det är en sådan lite machomentalitet och så där.” (T.K., 

arbetsmiljösamordnare, Keolis, 2013-11-15) 

”Vi kan ju toppa någon månad på arbetsskador. Jag kan se så här; oj oj oj vad många det är som 

har skadat sig i Nacka den här månaden och alla har samma typ av skada det är liksom lumbago, 

ryggskott så, och varför då? Ja då har skyddsombuden haft en kampanj där de här nya bussarna, 

dem gillar vi inte, det är för trångt, det är för dåligt. Är det inte så att du har fått lite ont i ryggen 

här? Jo jag har nog lite ont i ryggen. Så kollar man så har de inte blivit sjukskrivna utan de har 

anmält det här som en arbetsskada för att de gillar inte de här nya bussarna. Nu raljerar jag lite 

men det kan vara lite så och då kan vi få en jättetopp då liksom där så att det ser ut som att det här 

är ett jättestort problem.” (T.K., arbetsmiljösamordnare, Keolis, 2013-11-15)   

Flera respondenter nämnde att brist på enkelhet vid inrapportering var en anledning till historisk 

eller rådande informationsbrist. 

”Om man tittar i pärmarna längre tillbaks så är det väldigt lite. Då var det pappersblanketter för 

det första och det var väldigt lite som kom in. Vi hade ingen aning tror jag vad som hände där ute, 

det var väldigt dåligt underbyggt.” (G.N., arbetsmiljöansvarig, Bring Citymail. 2013-10-22)   

”Det är svårt för medarbetarna och ibland chefen också att se; är det en arbetsmiljöavvikelse eller 

är det en patientsäkerhetsavvikelse eller är det båda delarna för det kan vara båda delarna.” (B.B., 

HR-chef, Capio St:Görans, 2013-11-06) 

Det framkom under intervjuerna att det i vissa fall fanns en viss ovisshet i vad som ska mätas och 

hur det ska mätas. 

”Däremot så famlar vi väl lite grann efter nyckeltal. Ska man mäta någonting så vill man ju mäta 

någonting för att någonstans kanske uppnå en förändring och där har vi inte klart för oss riktigt 

vad det skulle kunna vara som man mäter på.” (C.J., HR-direktör, Keolis, 2013-11-15) 
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Flera respondenter svarade att det är svårt att mäta mjuka värden, framförallt på grund av att mjuka 

värden är svåra att konkretisera och definiera. 

”Även om folk trivs så kanske arbetsmiljön är dålig fysiskt, hur det ser ut eller luftkonditionering 

och så. Det är ju svårt att bilda sig en helhetsbild när det är så mycket mjuka värden så mycket 

känsla. […] Det går ju inte att fokusera på bara på talen om man ska få in alla dem grejorna. Det 

är det som är det svåra. Då har ju inte vi möjlighet på en övergripande nivå att göra det för vi har 

ju inte all input.” (E.G., Controller Bring Citymail, 2013-10-22) 

”Det är svårare att mäta hur folk mår. Det är ju jättesvårt. Likaså folk har ont, hur ont har du, det 

är ju jättesvårt att mäta det också.” (P.K., Ekonomichef, Capio St: Görans, 2013-10-30) 

4.3.2 Tvetydighet 

Delkategorin tvetydighet kodades till en egenskap. 

 

Tabell 10: Underkategori: Barriärer, Delkategori: Tvetydighet 

Företag Bring Citymail Capio St:Görans PostNord Keolis 

Företag 

5 

Respondent G.N. E.G. M.D. P.W. B.B. P.K. U.v.S. B.H. T.K. C.J. R.5. 

Svårt att se samband                       

 

 Det framkom under några av intervjuerna att det finns svårigheter med att se samband i den 

information som finns tillgänglig.  

”Vi försökte titta på hur olika tal korrelerade med varandra, för vi känner att de korrelerar. […] du 

ser oftast om en sak inte funkar då funkar inte det andra heller oftast liksom. Men det är väldigt 

svårt att kunna bevisa det hundraprocentigt.” (Maria, HR-chef, Bring Citymail, 2013-10-23) 

”… Man kanske inte riktigt alltid har tagit det till sig eller har tagit som en förklaringsmodell att 

man har det tungt på en enhet där man har lite högre personalomsättning. Där man har förbisett 

och inte kalkylerat i till exempel budget och så och då blir det ju mycket tuffare naturligtvis.” (B.B., 

HR-chef, Capio St:Görans, 2013-11-06)  
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5 Diskussion/analys 

I detta kapitel diskuteras och analyseras det empiriska resultatet utifrån den referensram vi funnit 

relevant. Målet är att analysera det som framkommit vid intervjuerna genom att se ett 

underliggande mönster som kan appliceras på vår referensram. 

5.1 Mätning & Användande 

Samtliga företag i undersökningen använder icke finansiell mätning kopplat till arbetsmiljö. 

Information om inträffade olyckor och tillbud är en icke finansiell mätning som samtliga företag 

använder sig av, vilket också Khanzode et al. (2011) menar är en vanlig metod att mäta 

arbetsmiljörisker. Respondenterna har återberättat flertalet exempel på hur information via mätning 

och rapportering har gett arbetsmiljörelaterad kunskap som i sin tur har lett till specifika åtgärder. 

Hale (2009) menar att det behövs säkerhetsindikatorer på djupare nivå för att besluta var åtgärder 

ska sättas in. I enlighet med Hale (2009) uppger flera av respondenterna att olycks- och 

tillbudsrapporteringen ger information om var åtgärder behövs sättas in. Exempelvis uppger T.K. att 

de via rapporteringen har fått information om att stolarna på de nya bussarna har orsakat ryggont. 

Då har en ergonom satts in för att ställa in stolarna rätt och sett till att alla får rätt utbildning för att 

kunna göra det själva. När arbetsmiljörisker som finns i den operativa verksamheten identifieras via 

mätning, ökar kunskapen om vilka åtgärder som behövs vidtas. Kunskapsöverföring handlar om att 

information inhämtas och bearbetas för att sedan spridas inom organisationen för att andra ska få 

samma kunskap (Nonaka & Takeuchi, 1995). Resultatet från den empiriska undersökningen visar 

att denna möjlighet att använda information via mätningar även finns inom arbetsmiljöområdet, 

framförallt genom olycks- och tillbudsrapporteringen. Som ett exempel på detta nämner G. N. på 

Bring Citymail att det fanns rapporterade incidenter där styren på cyklar gick av. Styret förstärktes 

genom att göras tjockare samtidigt som information om att styret inte fick höjas över en viss 

markering spreds ut till samtliga enheter inom företaget.  

Hale (2009) menar att ett syfte med säkerhetsindikatorer är att motivera de som är i en position att 

förbättra arbetsmiljön, att verkligen göra det. Detta syfte uppger också flera respondenter i 

undersökningen, då de menar att mätningarna sätter fokus på ett område och därmed ökar 

motivationen att arbeta mer med dessa frågor. Exempelvis uppger G.N. på Bring Citymail att det 

som mäts och följs upp och läggs fokus på, det blir ju viktigt för det signalerar ju till organisationen 

att det här är någonting som organisationen håller på med. Vidare menar G.N. att det som följs upp, 

det kommer folk också att jobba med. 
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Genom medarbetarundersökningar försöker företagen i den empiriska undersökningen fånga upp 

information om hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö. Detta tillvägagångssätt nämner också 

Kaplan & Norton (1999) samt Johanson, Ahonen & Roslender (2007). De menar att 

personaltillfredsställelse ofta mäts genom att företagen skickar ut enkäter till medarbetare där de får 

gradera hur de upplever sin egen arbetstillfredsställelse, hälsa och arbetsmiljö. Det framgår att 

företagen i den empiriska undersökningen ser personalens upplevda arbetsmiljö som en viktig 

faktor som de behöver inhämta information om. Vidare uppger flera respondenter i undersökningen 

att informationen från mätningarna av arbetsmiljön även påverkar framtagna handlingsplaner och 

skapar fokus på gemensamma mål inom företagen. Otley (1999) talar om operativ kontroll vilket 

innebär att skapa tydlighet i det arbete som medarbetare och ledningen ska utföra tillsammans. För 

att definiera mål i syfte att utveckla lärande och förbättra medarbetarskapet inom organisationen 

talar Otley (1999) om vikten av att mäta, både finansiellt och icke finansiellt, för att kontrollera 

verksamheten. Resultatet från den empiriska undersökningen visar att även arbetsmiljörelaterade 

mätningar ger de effekter Otley (1999) nämner, i form av att det skapar tydlighet för ledning, chefer 

och medarbetare vilka områden som företagen behöver arbeta med för att förbättra arbetsmiljön. 

Som exempel tar P.K. på Capio St:Görans upp att medarbetarenkäten resulterar i ett 

handlingsprogram över de saker som behöver förbättras på de olika enheterna i organisationen. 

Vidare berättar han att arbetsgruppen sedan arbetar igenom punkterna som framkommit i 

handlingsprogrammet.  

Några respondenter uppgav att information om arbetsmiljön via mätningar användes i 

budgetarbetet. Traditionellt sett har Management Control handlat om att styra verksamheten utifrån 

finansiella mål med tydliga kopplingar till den formella redovisningen, enligt Johanson, Ahonen & 

Roslender (2007;37). Budgetarbete ingår i företags strategiska planering och är en process för att 

fastställa företagets strategier och fatta beslut om organisationens fördelning av resurserna (Otley, 

1999). Resultatet av undersökningen visar att icke-finansiell mätning av arbetsmiljö i vissa fall 

sammanförs med företagets traditionella ekonomistyrning. Exempelvis berättar U.v.S. på PostNord 

att om de, via resultatet från arbetsmiljöenkäten, finner brister ska det gå in i budgetarbetet.  

Samtliga företag i undersökningen arbetar med någon form av uppföljning av den 

arbetsmiljörelaterade informationen som de får via mätningar. Otley (1999) menar att 

företagsledningar bör definiera mål samt mäta måluppfyllelse. Det gäller både finansiella mål och 

icke-finansiella mål. En anledning till uppföljning är att motivera personalen att agera i linje med 

organisationens mål (Flamholtz, 1996). På samma sätt kan företag arbeta med uppföljning av frågor 

inom arbetsmiljö, med hjälp av mätningar. Exempelvis nämner P.W. på Bring Citymail att de följer 
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upp de olika nyckeltalen en gång per kvartal. Vidare berättar han att om måltalen inte uppfyllts, blir 

det en åtgärd på respektive enhet.  

Vanliga arbetsmiljörelaterade personalnyckeltal är sjukfrånvaro och personalomsättning, enligt 

Liukkonen (1994). Det visar också resultatet från den empiriska undersökningen där samtliga 

respondenter nämner att de mäter sjukfrånvaro. De flesta mäter också personalomsättning, eller 

liknande, som i företag 5, återvändandetal. En undersökning som Sandkull et al. (1989) har utfört, 

visar att företagen i undersökningen inte redovisar kostnader som förknippas med dålig arbetsmiljö. 

Även Rikhardson (2004) menar att företag sällan beräknar kostnader för arbetsplatsolyckor. Även 

vår undersökning visar att finansiell beräkning av arbetsmiljörelaterade kostnader sker i begränsad 

omfattning. Några respondenter nämner dock att de har gjort enstaka beräkningar av kostnad för 

personalomsättning och sjukfrånvaro. Om ledningen blir medveten om de ekonomiska 

konsekvenserna av frånvaro, kan chefer förstå de ekonomiska bördor som de anställdas frånvaro 

innebär (Cascio 1999). Därför anser Cascio (1999) att det är värt besväret att analysera kostnaderna 

för frånvaro. I enlighet med Cascios (1999) resonemang, visar resultatet från den empiriska 

undersökningen att de finansiella beräkningar som ändå görs bidrar till att skapa en viss 

kostnadsmedvetenhet. Exempelvis berättar B.B. på Capio St:Görans att de har gjort vissa 

beräkningar för kostnaden för personalomsättning. Vidare menar hon att de behöver jobba mer att 

sätta pengar på vad det kostar att rekrytera och inskola ny personal för att förbättra 

kostnadsmedvetenheten ute i verksamheten, för hon menar att de beräkningar som har gjorts visar 

att det kostar väldigt mycket.  

Flertalet av respondenterna uppger att de använder nyckeltal kopplat till arbetsmiljöområdet i 

verksamheten. Exempel på nyckeltal som nämns är medarbetarindex, arbetsskador per miljoner 

arbetade timmar och procentuell sjukfrånvaro. Några respondenter i undersökningen uppger att de 

använder informationen från mätningarna för att hitta samband. Kaplan & Norton (1999) beskriver 

vikten av att koppla samman hypoteser om orsak och verkan i BSC för att kunna koppla ihop 

styrtalen till företagens strategier. Det finns också behov av att koppla ihop operativa förbättringar 

till de ekonomiska resultaten för att tydligöra sambanden med de finansiella målen (ibid.). Det 

framgår av resultatet från undersökningen, att informationen från mätningarna också används på det 

sätt som Kaplan & Norton (1999) uppger, då flera respondenter nämner att de försöker hitta 

korrelationer mellan talen. Exempelvis berättar M.D. på Bring Citymail att de på den senaste 

ledningskonferensen försökte se hur de olika talen korrelerar med varandra. Hon menar att om man 

ser att en sak inte fungerar på en enhet, fungerar oftast inte det andra heller.      
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5.2 Barriärer 

Undersökningen visar att det förekommer eller har förekommit informationsbrist i försöken att mäta 

arbetsmiljö av olika anledningar. Vi tolkade några av respondenternas berättelser till att en 

anledning till informationsbrist var informationsasymmetri. Informationsasymmetri kan uppstå i 

alla situationer där de involverade parterna har motstridiga intressen (Akerlof, 1970). Harris, 

Kriebel & Raviv (1982) menar att när olika parter inom ett företag har olika mycket information 

kan det uppstå svårigheter att fördela resurserna på ett optimalt sätt. Olyckor och tillbud är dåliga 

nyheter och risken är stor att allt som händer inte rapporteras in (Toellner, 2001, Wachter, 2012). 

Det framkom under några av intervjuerna, i enlighet med Toellners (2001) och Wachters (2012) 

resonemang, att respondenterna uppfattar att de anställda har mer information om till exempel 

olyckor än vad som faktiskt rapporteras. Exempelvis talar B.B. på Capio St:Görans att 

olycksrapporteringen inte är optimal för hon tror inte att inrapportering sker i den omfattning som 

händelserna uppstår. T.K. på Keolis nämner att hon upplever att fackliga organisationer använder 

rapporteringsflödet som ett verktyg för att påverka det operativa arbetsmiljöarbetet, vilket hon 

menar kan bidra till att informationen om inträffade händelser blir missvisande.   

Flera respondenter i undersökningen talar om hur brist på enkelhet kan innebära att informationen 

blir bristfällig. Framförallt handlar det om olycks- och tillbudsrapporteringen.  Exempelvis berättar 

R.5 på Företag 5 att innan de implementerade det nya ledningssystemet, sammanställde de 

informationen i Excel-dokument och förvarade rapporter om olyckor i pärmar på respektive 

avdelning. Det innebar, enligt R.5. att det var svårare att få en samlad överblick över informationen. 

Flera respondenter i undersökningen visade en viss ovisshet i vilken information som var viktig att 

få fram och vad som krävs för att få fram informationen. Nadler & Tushman (1978) menar att 

organisationer i första hand måste kunna spåra sin osäkerhet innan de kan hantera den, vilket också 

framkommer under vissa intervjuer i den empiriska undersökningen. Några respondenter uppger att 

de ännu inte har kunnat spåra vilken typ av information som organisationen har nytta av. 

Exempelvis tar både T.K. och C.J. på Keolis upp att de famlar lite efter nyckeltal som faktiskt ger 

nytta för verksamheten. De menar att de inte riktigt har kommit fram till vad som behöver mätas 

och att de inte har nått hela vägen fram ännu, även om det ligger i viljeinriktningen. Det fanns också 

en viss ovisshet om hur företagen ska gå tillväga för att hantera informationsbristen. Exempelvis 

uppger E.G. på Bring Citymail att det finns en vilja inom organisationen att kunna beräkna ifall 

arbetsmiljöinsatser kan leda till lönsamhet, men att hon inte vet vad som behövs för att kunna göra 

dessa beräkningar. Flera respondenter antydde också att det fanns svårigheter att mäta mjuka 

värden. En svårighet kan, enligt respondenterna, vara vad och vem som ska avgöra vad 
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sjukfrånvaron beror på. Exempelvis U.v.S. på PostNord tar upp att det kan vara svårt att veta vad 

sjukfrånvaron beror på. Han tar upp att det kan vara lätt att säga att sjukfrånvaron beror på att det är 

stressigt på jobbet, när det egentligen handlar om att det är den privata situationen som gör att den 

anställde känner sig stressad.  

Det framkom i undersökningen att flera respondenter har svårigheter att se samband i den 

tillgängliga informationen som kommer från arbetsmiljömätningarna. Daft & Lengel (1986) menar 

att tvetydighet förutsätter att något är rörigt och oklart och att informationen kan ha flera tolkningar. 

Enligt Daft & Lengel (1986) kan ytterligare information till och med öka osäkerheten när 

tvetydigheten är hög. Kaplan & Norton (1999) uppger vikten av att koppla operativa förbättringar 

till de ekonomiska resultaten i det balanserade styrkortet för att tydliggöra sambanden med de 

finansiella målen. Risken är annars att organisationen tappar lusten om det inte går att visa att 

investeringar ger fördelar. Det framgår att tvetydighet, som Daft & Lengel (1986) tar upp, finns 

bland flera företag i undersökningen i och med att respondenterna uppger att det finns svårigheter 

att se samband. Det finns tillgänglig information, men det finns svårigheter att se vad den 

egentligen har för betydelse, vilket då ökar osäkerheten. Exempelvis E.G. på Bring Citymail uppger 

att det är svårt att se mönster i de rapporterade talen, eftersom hon sitter på övergripande nivå. Hon 

menar att det finns många mjuka värden som hon inte känner till, som också kan påverka talen. 

Toellner (2001) menar att det är svårt att se trender i olycksstatistiken på grund av problemet med 

att alla olyckor inte rapporteras in. Även Wachter (2012) menar att informationsbrist gör att 

trenderna blir svåra att se. Detta problem har också upptäckts hos företag i den empiriska 

undersökningen. Exempelvis uppger T.K. på Keolis att hon har försökt att se ett mönster i vilka 

olyckor som renderar mest sjukfrånvaro. T.K. uppger också att hon upplever att alla olyckor inte 

rapporteras in. Hon menar att hon har försökt, men kan inte se något mönster i den tillgängliga 

informationen. Kjellén (2009) tar upp att det finns kritik mot att de naturliga statistiska 

variationerna i utfallsindikatorer gör att det inte går att förlita sig på trenderna i dessa nyckeltal, 

förutom i de riktigt stora organisationerna. Problemet har också uppmärksammats på ett företag i 

den empiriska undersökningen. P.W. på Bring Citymail uppger att de visserligen ser samband i de 

arbetsmiljörelaterade nyckeltalen och hur företaget presterar ekonomiskt, men däremot kan 

olyckorna sticka ut eftersom de är få till antalet och därmed slår väldigt hårt i nyckeltalen.         
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6 Slutsats 

I detta avsnitt ges svar på forskningsfrågan. Här kommer även reflektioner återges kring det 

utförda arbetet. Här presenteras även förslag på vidare forskning i ämnet. 

6.1 Svar på forskningsfrågan 

Utifrån den teoretiska referensramen går det att utläsa att mätning är viktigt för att erhålla både 

finansiell och icke-finansiell information. Företagen i undersökningen använder främst icke 

finansiella mätningar för att fånga upp information om rådande arbetsmiljö. Rapportering kring 

olyckor och tillbud är ett vanligt sätt att mäta arbetsmiljörisker. Personalens upplevda arbetsmiljö 

mäts via medarbetarundersökningar. Personalomsättning och sjukfrånvaro är vanliga nyckeltal som 

kan relateras till arbetsmiljö. Även nyckeltal kopplade till olyckor och tillbud samt 

medarbetarundersökningar förekommer. Finansiella beräkningar sker dock endast i begränsad 

omfattning.  

Resultatet från den empiriska undersökningen visar att mätning och rapportering kring arbetsmiljö 

är ett hjälpmedel för att inhämta information, vilket minskar osäkerheten om den rådande 

arbetsmiljösituationen. Den teoretiska referensramen tar upp information som en viktig grund för att 

öka kunskapen i företagen genom kunskapsöverföring. Information är också en viktig grund för att 

kontrollera verksamheten så att chefer och medarbetare kan fokusera på rätt saker och ledningen 

kan fatta rätt beslut. Företagen i vår undersökning använder informationen de får fram via 

mätningar för att sprida kunskap och se till att verksamheten fokuserar på rätt saker. Vår 

undersökning visar att det förekommer svårigheter att mäta arbetsmiljö, vilket resulterar i 

informationsbrist. Informationsbristen kan bero på att personalen inte rapporterar in alla händelser. 

Brist på enkelhet, svårigheter att mäta mjuka värden och ovisshet om vad som ska mätas är också 

anledningar till att informationsbrist uppstår. Undersökningen visar också att det är svårt att se 

samband i den tillgängliga informationen. 

För att illustrera informationsprocessen för mätning av arbetsmiljö har en modell (figur 6) tagits 

fram. Modellen utgår från att det finns osäkerhet om rådande arbetsmiljö. Mätning bidrar till att 

osäkerheten minskar som i förlängningen får operativ påverkan. Det finns dock barriärer på vägen, 

dels informationsbrist som kan bero på asymmetrisk information, ovisshet, brist på enkelhet i 

inrapportering och svårigheter att mäta mjuka värden. I den tillgängliga informationen kan det 

finnas en del tvetydig information, då det är svårt att se samband. Detta bidrar till att osäkerheten 

ökar igen.  
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Figur 6: Informationsprocessen för mätning av arbetsmiljö, enligt Dejemyr & Thalén 

 

6.2 Reflektioner & förslag på vidare forskning 

Syftet med detta arbete är att skapa förståelse för hur information om arbetsmiljö kan behandlas via 

mätning och vilka svårigheter som finns i sammanhanget. Rapporten bidrar till att öka förståelsen 

för det valda problemområdet. Det finns dock svårigheter att generalisera resultatet av rapporten, då 

organisationerna i den empiriska undersökningen inte speglar en population. Resultatet kan dock 

vara en språngbräda till vidare forskning på området.  

 Resultatet visar att finansiell information används begränsat av företagen i den empiriska 

undersökningen, trots att det finns en hel del teorier kring beräkningar av mänskliga resurser. 

Resultatet från undersökningen visar dock att det finns ett visst intresse av att erhålla finansiell 

information kopplat till arbetsmiljö. Vi föreslår ytterligare empirisk forskning kring hur teorier 

gällande finansiella beräkningar av mänskliga resurser praktiskt kan appliceras i organisationer och 

vilka effekter det ger på arbetsmiljöarbetet.  

Undersökningen utgår från ett arbetsgivarperspektiv och en barriär företagen nämner är att personal 

inte rapporterar in allt som händer. Detta skapar en hel del frågor om vad det beror på. Även 

personalen gynnas av en förbättrad arbetsmiljö. Som vidare forskning föreslår vi att undersöka detta 

från ett arbetstagarperspektiv, för att få en helhetsbild. Det skulle ytterligare kunna besvara frågor 



Kandidatuppsats Mäta arbetsmiljö; Möjligheter & Svårigheter januari 2014 

Företagsekonomi Katarina Dejemyr & Anna Thalén  

41 
 

kring vad informationsbristen består av, vad den beror på och vad företag kan göra för att övervinna 

denna barriär.  
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Bilaga 1 

Frågeformulär 

 

1. Vilka arbetsmiljörisker ser du finns inom företagets operativa verksamhet? 

 

2. Hur får ni fram information om rådande arbetsmiljö? 

 

3. Görs någon typ av mätning eller redovisning av arbetsmiljön? 

 

4. Hur används den redovisade informationen vid arbetsmiljöarbetet? 

 

5. Hur arbetar ledningsgruppen med arbetsmiljöfrågor? 

 

6. Ser du att det finns ytterligare behov av mätning/redovisning kopplat till arbetsmiljön? 

 

7. Vad är det som gör att ni inte mäter/redovisar det idag?     

 

 

 


