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Förord 
 

Detta är vårt examensarbete inom företagsekonomi på C-nivå. Uppsatsen är på 10 poäng och 

har skrivits under 10 veckor våren 2004. Uppsatsen är avslutningen på våra ekonomiska 

studier på BTH i Ronneby. 

 

Uppsatsen vänder sig framförallt till företag som vill veta hur personalfrågor kan ingå i deras 

strategi och vilka nyckeltal som kan vara av intresse för mätning av personalrelaterade mål.  

 

Vi vill tacka de som har hjälpt oss med att genomföra detta kandidatarbete, framförallt vår 

handledare Eva Wittbom. Hon har uppmuntrat oss genom hela arbetsprocessen och har 

underlättat arbetet genom snabb, konstruktiv och konkret kritik.  

 

Vi vill även framföra vårt tack till respondenterna på de undersökta företagen som har 

medverkat till att denna uppsats har kunnat genomföras. De har bidragit med sin tid för 

intervjuer samt övrigt material till vår undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronneby 2004-06-04 

 

 

 

Åsa Carlsson   Anna Lindqvist  Lena Öman              
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Sammanfattning 
 

Titel:   Personalbefrämjande åtgärder i företagens strategiarbete 

 

Författare:  Åsa Carlsson, Anna Lindqvist och Lena Öman 

 

Handledare:  Eva Wittbom 

 

Institution:  Managementhögskolan MAM 

 

Kurs:   Kandidatarbete i Företagsekonomi, 10 poäng (FEC 007) 

 

Syfte:  Vårt syfte med denna uppsats är att ta reda på vilka nyckeltal som de 

undersökta företagen använder och hur de ingår i företagens strategiarbete när 

det gäller personalbefrämjande åtgärder. 

 

 För att få svar på vårt syfte har vi ställt oss följande frågeställningar: Ingår 

personalfrågor i företagens strategiarbete? Om ja, hur ingår de? Vilka 

personalrelaterade mål ingår i företagens strategiarbete? Använder företagen 

personalrelaterade nyckeltal i sitt strategiarbete? Hur använder de nyckeltalen? 

 

Metod: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod med 

intervjuer. Dessa hade en semistrukturerad karaktär med en relativt öppen 

ansats. I viss mån har vi även använt oss av diverse trycksaker från företagen. 

 

Slutsatser: Vi har konstaterat att personalbefrämjande åtgärder och nyckeltal ingår i 

strategiarbetet hos de undersökta företagen.  Företagen ser sin personal som  

 en resurs värd att vårda. Vår uppfattning är att det lönar sig att satsa på en frisk  

  och välmående personal som i slutändan ger lönsamhet för företagen.  
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Abstract 
 

Title:  Personnel promotion a part of the companies strategy work  

 

Authors:  Åsa Carlsson, Anna Lindqvist and Lena Öman 

 

Supervisor:  Eva Wittbom 

 

Department:  Department of Management, MAM 

 

Course:  Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits, FEC 007 
 

Purpose: Our purpose with this paper is to find out which key ratio the examined 

companies use and how they take part of the companies strategy work 

concerning personnel promotion.  

 

 To find answer to our purpose we have used these questions of issues: Is 

personnel promotion a part of the companies strategy work? If yes, how are 

they included? Which personnel objectives are included in the companies 

strategy work? Are the companies using personnel key ratio in their strategy 

work?  How do they use this key ratio?  

 

Method: We have chosen to use a quality-based study with interviews, which had a 

semi structured character and a relative open attempt. We have also used 

brochures from the companies.  

 

Results: We have established that personnel promotion and key ratio are a part of the 

companies strategy work. The companies see the personal as a resource worth 

taking care of. Our opinion is that it is profitable to stake in a healthy and 

prosperous staff which gives the companies profitability in the end.   
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1. Inledning 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för bakgrunden till vår forskningsfråga, göra en 

problemdiskussion som kommer att utmynna i en problemformulering samt syftet med 

uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 

Att svenska folket blir sjukare och sjukare är ett ständigt återkommande ämne i medierna 

idag. Ideligen kommer det nya larmrapporter som talar om hur sjuk den svenska befolkningen 

är och vad det kostar samhället i pengar (Hedlund, 2002). Detta är kostnader som i sin tur 

drabbar arbetsgivarna vilka måste betala sjuklön för en sjuk medarbetare och samtidigt betala 

för en ersättare. Kostnaderna har eskalerat de senaste åren och ser inte ut att minska i 

omfattning.  

 

På samma gång kommer det rapporter vilka visar att de företag som satsar på frisk personal 

får tillbaka de investerade pengarna med råge (Larsson, 2000). I boken ”Lönsam Friskvård – 

Effektivare Företag” tar författarna fram ett sätt att schablonmässigt räkna ut hur mycket det 

kostar företaget att ha sin personal sjukskriven. Schablonen visar här att en sjukdag kostar 

företaget cirka 10 % av en månadslön i bland annat sjuklön och produktionsbortfall. 

(Andersson et al, 2000) 

 

Företagen ställs inför allt hårdare krav ifrån aktieägare om högre lönsamhet och snabb 

avkastning samtidigt som kostnader jagas med blåslampa. Personalvårdande insatser blir 

kanske lätt ett område som det dras in på om det inte finns klara siffror och resultat på att det 

är lönsamt att satsa på frisk och motiverad personal.  
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Samtidigt måste även staten få kontroll på skenande sjukvårdskostnader och sjukpenning som 

hotar att spränga alla budgettak. Kostnaden för 2004 års sjukpenning beräknas att bli över 40 

miljarder kronor (Statistik från RFV i Dagens Industri, februari 2004) varav stora delar går till 

långtidssjukskrivna. I oktober 2003 hade 136 000 löntagare varit borta ifrån sin arbetsplats i 

mer än ett år. Samtidigt förtidspensionerades mer än 70 000 år 2003 och av dessa var 40 

procent under 50 år. (Statistik från RFV i Dagens Industri, februari 2004)  

 

Regeringen har lämnat en avsiktsförklaring för ett hälsosammare arbetsliv i december 2003. I 

denna ingår det ett förslag på medfinansiering till företagen för sjukpenningen, en hållbar 

sjukförsäkring och ett förbättrat arbetsmiljöarbete. Förslaget om medfinansiering innebär att 

företagen kan påverka sina omkostnader för personalens sjukfrånvaro där engagemang och 

insatser kommer att belönas med lägre kostnader för företagen. (Pressmeddelande 

Näringsdepartementet 2003-12-18) Regeringen hoppas att på detta sätt få företagare att inse 

att det är mera lönsamt att ha frisk personal än sjuk, samtidigt ska det kosta att inte vidta några 

åtgärder för att få ner sjuktalen. Exempelvis införde regeringen en ändring i § 7 i Lagen om 

sjuklön (SFS 1991:1047) att arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön till den anställde i 20 

dagar efter en karensdag. Regeringen har även lagt fram ett 11-punkt program1, i budgeten för 

2002, för att få en ökad hälsa i arbetslivet (Faktablad Näringsdepartementet 2001). 

 

 

1 11-punktsprogrammet: 1. Nationella mål för ökad hälsa i arbetslivet 2. Trepartssamtal mellan regeringen och 
arbetsmarknadens parter 3. Ekonomiska drivkrafter för arbetsgivaren att förebygga ohälsa 4. Utveckling av 
arbetsmiljöarbetet 5. Hälsobokslut 6. Försök att minska ohälsan inom den offentliga sektorn 7. Förnyelse av 
rehabilitering – individen i centrum 8. Justering av den gällande lagstiftningen för att höja kvaliteten i 
rehabiliteringsarbetet 9. Former för sjukskrivningsprocessen 10. Förbättrad statistik och forskning på 
ohälsoområdet 11. Förbättrad tillgänglighet till behandling i hälso- och sjukvården (Faktablad från 
Regeringskansliet). 
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1.2 Problemdiskussion 

Frågorna som ställs till denna bakgrund är många. En fråga är om trivseln och arbetsmiljön 

har förändrats. Båda dessa är upplevelsemått som är svåra att gradera och att få mätbara 

resultat på. Vi har dock inte tänkt undersöka dessa frågor närmare.  

 

En annan fråga är om det bara ligger på arbetsgivaren att kontrollera personalens hälsa eller 

har även den anställde skyldighet att informera om denna inte mår bra? Idag har 

ansvarsfördelningen skärpts och arbetsgivaren har ett större ansvar. Arbetsmiljölagen (SFS 

1977:1160) från 1977 har skärpts från och med den 1/7 2001 med innebörden att 

arbetsgivaren skall undersöka, genomföra och följa verksamheten för att förebygga olyckor 

och ohälsa samt skapa en tillfredställande arbetsmiljö. Det skall ingå som en naturlig del i 

arbetet att förebygga ohälsa. (Halling et al 2002)  

 

Även om merparten av ansvaret ligger på arbetsgivaren måste den anställde ge tecken om att 

ohälsa finns. Det går inte att lägga över allt ansvar på arbetsgivaren utan den anställde har 

även ett visst ansvar själv för sitt eget välbefinnande. Halling et al (2002) menar att det är 

viktigt att lyssna på de signaler som kroppen ger för att undvika att bränna ut sig. Många 

gånger kanske personen inte själv uppmärksammar situationen och då ligger det på 

omgivningen att slå larm. I vissa fall kan det bidra till lägre sjukfrånvaro och högre 

frisknärvaro bara genom att omgivningen bryr sig och frågar hur någon mår utan att för den 

skull blanda in skuld och pekpinnar. Andersson et al (2000) skriver i deras bok att 

rehabilitering av en person kostar mer för företaget än förebyggande personalvård. Detta 

innebär att det är viktigt att tidigt fånga upp personer vilka visar tecken på ohälsa eller försöka 

se till att ohälsa inte uppstår. 

 

Hur mäts friskheten och frisknärvaron inom en organisation? Har företagen en ordentlig 

redovisning över sjukfrånvaron? Detta är ytterligare frågor som kan ställas. Den 1/7 2003 

kom det ett tillägg i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Detta tillägg innebar att företag 

med mer än 10 anställda, kommuner och landsting har en skyldighet att i årsredovisningen 

redovisa sjukfrånvaron för sina anställda (Josephson, 2004). Det finns företag, kommuner och 

landsting som har börjat använda sig av Hälsobokslut vilket är en punkt i regeringens 11-
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punkts program. Liukkonen (2003) har arbetat med att ta fram ett förslag till hur ett 

Hälsobokslut upprättas. Där vill hon visa ett orsak - verkan samband bakom siffrorna och 

utgår därför utifrån verksamhetsstyrning och uppföljning. Personalekonomer utgår ifrån 

nyckeltal och arbetar utifrån detta perspektiv. Framtagning och strukturering av uppgifter om 

personal, arbetsmiljö och hälsobilden skiljer sig därför åt utifrån dessa olika sätt att redovisa 

sjukfrånvaron. 

 

Vilka åtgärder kan då företagen vidta för att komma tillrätta med sjukfrånvaron?  Ett problem 

är att veta vilka relevanta mål företaget ska sätta upp och sträva mot. Företaget kan därefter 

genom olika mått/nyckeltal se om resultatet går i målens riktning. Catasús et al (2001) skriver, 

att om nyckeltalen avviker från uppsatta gränser, behöver företaget dels ta reda på orsaken till 

ej uppnått resultat, dels vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemet. De menar vidare 

att nyckeltalen inte självständigt kan beskriva vad som behöver åtgärdas utan endast påvisar 

att de uppsatta målen inte uppfylls.   

 

Kan företagsledningen inte se något annat än att personalbefrämjande åtgärder kostar pengar, 

ses satsningen på personalen som en ren kostnad och inte en investering för framtiden. Vet 

dessutom inte företagen vilka mätmetoder de ska använda för att mäta eventuella förändringar 

har de svårt att se om satsningen ger önskvärt resultat. (Andersson et al 2000) 

 

Hur kan företagen se att investeringar i personalbefrämjande åtgärder lönar sig? Andersson et 

al (2000) menar att företagen investerar i de projekt som anses vara lönsamma. De skriver 

även att för att en åtgärd skall vara lönsam, vill företaget att återbäringen är större än insatsen. 

Detta mäts lättast i siffror och det är här som nyckeltalen har en viktig funktion att fylla. Det 

ska vara tal som är lätta att förstå samtidigt som de ska visa verkligheten och vara så pass 

djupgående att en företagsledning kan fatta beslut med nyckeltalen som underlag.  

 

Får företagen en effektivare personalpolitik om personalpolicyn och dess mål finns med i 

företagets strategi?  Roos et al (2004) skriver att verksamhetens mål talar om vad som anses 

viktigt och vad organisationen strävar efter och att målformuleringen förmedlar effektivt 

företagets vision och affärsidé. De menar vidare att då fler och fler företag har sin viktigaste 
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resurs i personalen bör strategiarbetet alltid innehålla ett personalperspektiv. Ska då 

personalbefrämjande åtgärder finnas med i verksamhetsplaneringen och vara en naturlig del i 

beslutsförfarandet? Detta är något som vi vill studera närmare. 

 

Det vi vill undersöka närmare är framförallt de nyckeltal som valda företag använder sig av 

idag när det gäller personalbefrämjande åtgärder och hur dessa används i företagens 

strategiarbete. Vi vill även se om och hur företagen har med personalperspektivet i sitt 

övergripande strategiarbete. Vi har valt att studera frågorna ur ett ledningsperspektiv. 

 

1.3 Problemformulering  

Utifrån diskussionen ovan har vi kommit fram till följande problemformulering med dessa 

frågor att besvara.  

• Ingår personalfrågor i företagens strategiarbete? Om ja, hur ingår de? 

• Vilka personalrelaterade mål ingår i företagens strategiarbete?  

• Använder företagen personalrelaterade nyckeltal i sitt strategiarbete?  

• Vilka personalrelaterade nyckeltal använder de?  

• Hur använder de nyckeltalen?   

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är ta reda på vilka nyckeltal som de undersökta företagen använder 

och hur de ingår i företagens strategiarbete när det gäller de personalbefrämjande åtgärder.  
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2. Metod 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de metodval vi har gjort för att kunna genomföra 

vårt arbete. Vi kommer även att ge en kort presentation av de företag som ingår i vår studie 

och motivera varför vi har valt just dessa. 

 

2.1 Övergripande metodval 

Infallsvinkeln på detta arbete kommer att bli utifrån hur företagen använder personalrelaterade 

nyckeltal i sitt arbete med personalbefrämjande åtgärder och hur dessa används i företagens 

strategiarbete.  

 

Uppsatsen kommer att vara i huvudsak av beskrivande karaktär men även förklarande. Detta 

innebär att vi vill beskriva vilka nyckeltal företagen använder och hur dessa används i deras 

strategiarbete, samt jämföra företagens personalbefrämjande åtgärder med varandra och det är 

här som den förklarande ansatsen kommer in. Jacobsen (2001) skriver att en beskrivande 

problemställning ofta handlar om att beskriva avvikelser och likheter vid en och samma 

tidpunkt, vilket vi ämnar göra i denna uppsats, medan förklarande problemställningar oftast 

just förklarar varför det finns avvikelser och likheter.  

 

Från början hade vi inte en helt klar bild av vad vi ville undersöka, därför diskuteras inte 

insamlingen av empiri utifrån induktiv/deduktiv2 metod. Istället utgick vi ifrån att vi hade 

vissa åsikter med oss från början och hoppades att vi kunde bortse ifrån dessa i vårt 

insamlande av empirin samt i analysen av denna. Jacobsen (2001) talar om en öppen ansats 

där forskaren försöker att vara öppen för nya infallsvinklar om information och inte sätter 

gränser på förhand.  

 

2 Med induktiv metod menas att forskaren går från empiri till teori dvs. forskaren går ut och samlar in empiri helt 
utan förväntningar eller förkunskaper och utifrån detta skapar nya teorier. Deduktiv metod är i praktiken det 
motsatta. Forskaren läser in sig på ämnet om olika teorier för att sedan gå ut och se om detta stämmer. (Jacobsen 
2001)  
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Jacobsen (2001) talar vidare om explorativa kontra testande problemställningar där vår 

problemställning faller under den explorativa då vi ville studera två specifika företag och inte 

undersöka omfånget eller utsträckningen av ett fenomen. Metoden som lämpar sig bäst för 

explorativa undersökningar, menar författaren, är den kvalitativa datainsamlingsmetoden. 

 

2.2 Praktiskt tillvägagångssätt 

2.2.1 Val av datainsamlingsmetod 

Då vi har valt en kvalitativ undersökning passar enligt Jacobsen (2001) metoder som 

observation och intervju bra för insamling av primärdata och källgranskning och 

dokumentundersökning för sekundärdata. Viss primärdata kan finnas skriftligt i form av 

intern och extern information. Vi har inriktat oss på insamling av primärdata i vår 

undersökning. Observation är för denna uppsats en alldeles för resurskrävande metod både 

vad det gäller tid och ekonomiska resurser vilket gjorde att valet föll på intervjuer. Vi har 

även i den mån det har funnits tillgängligt använt oss av skriftlig information såsom 

personalhandbok och faktablad från företagen. Det skriftliga materialet har vi erhållit dels vid 

intervjutillfället, dels översänt till oss efter förfrågan av oss.  

 

Ofta trycks företags policy och övergripande strategi upp internt till de anställda och 

företagets kunder. Vi är givetvis medvetna om att dessa trycksaker är vinklade av företagen 

men vi har försökt att få en nyanserad bild av innehållet genom att fråga om detta under 

intervjun. 
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2.2.2 Val av undersökningsobjekt 

Vi har valt att undersöka två olika tillverkningsföretag, ett inom trävarubranschen och ett 

inom golvbranschen. Tarkett Sverige AB valde vi då de nyligen fått utmärkelse för bra 

arbetsmiljö med motiveringen: 

 

”Tarkett har visat att man genom höga ambitioner, ett stort engagemang, enkla och 

bra system, tidigt kan åtgärda risker i arbetsmiljön. Genom en tydlig ansvars- och 

beslutsordning samt tydliga mål och metoder för uppföljning kan man påverka och 

förbättra hälsa och arbetsmiljö och därmed också sjukfrånvaron.” Karlshamns Allehanda 

2004-03-30 

 

Det andra företaget, Gapro, valde vi då vi fått kännedom om att även de arbetar med 

personalrelaterade nyckeltal och även är en tillverkningsindustri. Företagen är storleksmässigt 

olika men har liknande arbetsmiljösituationer. 

 

2.2.3 Beskrivning av valda företag 

Tarkett Sverige AB är beläget i Ronneby och marknadsför samt säljer golv och vägg inom 

såväl hemmiljö som offentlig miljö. Företaget ingår i koncernen Tarkett Sommer AG vilket 

omsätter drygt 1 390 miljoner EURO. Tarkett i Ronneby har cirka 650 anställda. Produkterna 

tillverkas i 26 fabriker i 10 länder. (www.tarkett.com) Tarkett Ronnebys affärsidé är:  

 

”Vi ska utveckla och erbjuda golvfunktioner som bygger på våra fyra hörnstenar: 

Design, Ekonomi, Ergonomi, Miljö. Genom att göra detta med maximal flexibilitet, 

rätt kvalitet och till lägsta kostnad, ska vi tillfredsställa kraven på lönsamhet för både 

våra kunder och våra ägare”.  

 

På Tarkett har vi intervjuat ansvarig person för arbetsmiljön tillsammans med representant 

från Företagshälsovården. Intervjun utfördes på Tarkett. Under detta intervjutillfälle anslöt 

platschefen för att besvara vissa frågor om strategi. Vi har även fått svar på kompletterande 

frågor via mejl av personalchef, platschef och arbetsmiljöansvarig person.  
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Gapro är ett företag i Ronneby som tillverkar träprodukter, bland annat lister, paneler och 

golv. Gapro ingår i koncernen Södra och Gaproföretagen omsätter cirka 500 mkr per år och 

har 230 anställda. På fabriken i Ronneby/Kallinge där vi gjort vår undersökning är de cirka 

110 anställda. Deras största marknader är Sverige och Norge. Japan kommer som tredje 

största marknad. Även Danmark, England, Irland och Tyskland är marknader som ökar. 

Gaproföretagen exporterar totalt till 12 olika länder.(www.gapro.se)  

Gapros affärsidé är: 

 

 ”Utveckla, tillverka och marknadsföra träprodukter för hem och offentlig miljö.”  

 

På Gapro Ronneby har vi intervjuat fabrikschefen som är ansvarig för arbetsmiljöfrågor på 

företaget. Denna intervju utfördes på Gapro. Vi har efter detta besök kompletterat med frågor 

via mejl och telefonkontakt. Vi har även fått möjligheten att ställa vissa frågor via telefon och 

mejl om strategi till VD för Gapro Umeå då han sitter med i ledningen för Gaproföretagen. 

 

2.2.4 Utformning av intervju och intervjufrågor 

Vi har hållit en relativt öppen ansats i vår insamling av empiri med något som Patel, Davidson 

(1994) kallar semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att vissa områden är inringade och 

intervjuaren har en viss strukturell utformning på sin intervju men det finns inga fasta frågor 

utan bara områden som ska diskuteras. Det blir istället upp till intervjuaren att ställa frågor 

som passar in i samtalet. Vi började intervjun med öppna, icke ledande frågor. Detta 

rekommenderas för att få en avslappnad ton på intervjun och för att den intervjuade inte ska 

känna sig trängd av alltför precisa frågor från början (Jacobsen, 2001). 

 

I en intervju finns det möjlighet att följa upp en fråga med följdfrågor. I och med detta blir 

intervjun mer liknande ett samtal. Jacobsen (2001) menar att detta innebär att frågorna blir 

mer utförligt besvarade än vid skriftliga frågor exempelvis via mejl. När frågorna är 

översända via mejl blir endast de besvarade och möjligheten till följdfrågor blir inte lika 

naturligt. Här går det heller inte att utläsa nyanser i svaren på samma sätt som vid ett samtal. 
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Reflektioner vi gjorde efter genomförda intervjuer var att det ena företaget var väl förberett 

inför vårt besök medan besöket hos det andra företaget upplevdes mer informellt. Hos det 

förberedda företaget fanns det en planerad agenda och kopierat material som vi fick ta del av. 

Det andra företaget hade inte samma strukturerade upplägg men det var inget som vi upplevde 

som negativt. Intervjuerna var olika i deras utformning och vi fick känslan att båda företagen 

var intresserade av våra frågeställningar och tillmötesgående. Vi kan konstatera att företagen 

tar sig till inbokade intervjuer men vi upplever det svårare att få svar på följdfrågor i 

efterhand. Det gäller att ta tillfället i akt och vara väl förberedd vid det intervjutillfälle som 

erbjuds. 

 

2.2.5 Analys av insamlat material 

Materialet som samlats in har vi först renskrivit från band och därefter har vi kategoriserat 

datamaterialet för att få en struktur att arbeta efter. Sedan har vi studerat varje enskilt företag 

för sig och slutligen jämfört de två företagen med varandra. Under hela denna process har vi 

arbetat med den teori som vi redogör för i kapitel tre. 

 

2.2.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Efter genomförda intervjuer och efter att dessa har blivit renskrivna har de intervjuade 

erbjudits att få läsa igenom respektive utskrift för att kunna kommentera den. Detta har vi 

gjort för att undvika att missförstånd uppstår och reda ut eventuella oklarheter som kan ha 

uppstått under och efter intervjun. Efter avslutad analys har de intervjuade även fått ta del av 

våra erfarenheter för kommentarer. Jacobsen (2001) menar att detta är ett sätt att få en 

validering3 av sina rön. De som ingår i vår studie är insatta i ämnet och har det som sina 

respektive arbetsuppgifter i företagen. Detta innebär att det är förstahandskällor som vi har 

intervjuat och som besitter goda kunskaper om ämnet. Det borgar i sin tur för en hög 

trovärdighet vad det gäller den information som dessa har lämnat ut.  

 

 

3 Med validering menas att pröva slutsatsens giltighet och bekräfta att den gäller (Jacobsen, 2001). 
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Vi är medvetna om att intervjupersonerna kan ha vinklat informationen till oss och nyanserat 

svaren för att framstå som en bra arbetsplats. Detta är troligtvis något som företagen gör 

omedvetet då de vill förmedla en positiv bild till omgivningen Vi hoppas dock att detta inte 

har inverkat negativt på vår undersökning då vi inte anser oss ha ställt frågor inom ett 

värdeladdat område. Det är heller inte något ämne som vi har uppfattat som känsligt under 

intervjutillfällena 
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3. Teoretisk referensram 
I detta stycke redogör vi för de teorier vi kommer att använda oss av för att analysera den 

empiri, som vi har samlat in.  

 

3.1 Grundläggande teori 

I ett företags vision anges ett önskvärt tillstånd i framtiden och hur företaget ska göra för att 

lyckas uppnå detta tillstånd. Det kan exempelvis vara hur företaget vill uppfattas av sina 

kunder och i vilken riktning företaget då skall utvecklas. I många företag ingår det i deras 

vision att exempelvis bli ”det mest eftertraktade företaget i sin bransch”. (Ax et al, 2002) Vi 

kan även tänka oss att visionen kan vara att ”bli den mest eftertraktade arbetsplatsen med de 

minsta antal sjukskrivningar samt välmående personal”. 

  

I företagets affärsidé anges det konkret hur företaget ska göra för att uppnå sin vision och 

kunna utvecklas i rätt riktning. Det finns ingen direkt standardmall på vad som ska ingå i en 

affärsidé, men det kan sägas vara ett förtydligande på vad som skiljer företaget från andra 

företag. (Ax et al, 2002) Ofta återfinns frasen ”personalen är vår främsta resurs” i 

personalpolitiska program men det visas sällan i redovisningen (Björklund, Holmqvist, 1999). 

I ett företags affärsidé kan uttalanden finnas med om hur det vill uppfattas av sin omgivning. 

Förutom förståelse av företags syfte med sin verksamhet kan även en punkt vara ”att bli en 

attraktiv arbetsplats” för att locka till sig kunnig och kompetent personal och där det samtidigt 

poängteras att personalen är företagets främsta resurs. Om arbetsplatsen är allmänt känd för 

att måna om sin personal blir även kompetent arbetskraft lockad att söka sig till företaget. (Ax 

et al, 2002)  

 

Företagen når sina mål med hjälp av företagets strategi. I den klargörs det hur företaget ska 

arbeta och en beskrivning eller plan finns hur företaget ska göra för att uppnå sin vision och 

affärsidé. (Ax et al, 2002) Även om det finns en strategi som berör de mänskliga resurserna, 

garanterar inte denna framgång om inte personalen är tillräckligt motiverad.  
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Motiverad personal som mår bra är en styrka i företaget, men en sjuk och omotiverad personal 

är en svaghet. (Johnson, Scholes, 2002) Företagen måste utforma och implementera 

personalstrategier och skapa en mix av personalåtgärder som driver företaget framåt och når 

sina mål. Oftast är medarbetarnas kraft på engagemang en avgörande strategisk faktor för 

framgång. En bra personalstrategisk mix kan formuleras utifrån företagets affärsidé. 

(Hansson, 1997) 

 

Ax et al (2002) beskriver även att företagets strategiska huvudmål behöver brytas ned till 

olika delmål. Delmålen riktar sig mot olika delar i företaget och kan vara i finansiella termer 

men även icke-finansiella mått, exempelvis olika personalmått (sjukfrånvaro, 

personalomsättning mm). Verksamhetsplaneringens syfte är framtagande av handlingsplaner 

och riktlinjer för de olika delmålen för att det övergripande strategiska målet ska uppnås. Efter 

framtagande av vision, affärsidé, strategi och verksamhetsplanering kan företaget med hjälp 

av ekonomistyrningen komma fram till olika sätt att styra verksamheten. 

 

3.2 Strategi 

Roos et al (2004) definierar strategi4 som ett antal planerade åtgärder och handlingar som är 

fastställda i förväg för att uppnå ett bestämt mål. Olsson, Skärvad (2001) och Rohlin et al 

(1994) förklarar strategin som konsten att kunna utnyttja företagets samlade resurser för att 

uppnå uppsatta mål. Det gäller i företagets strategiarbete att dels formulera mål dels hur de 

ska gå tillväga för att uppnå målen. En viktig del för företaget är att skapa konkurrensfördelar 

och på så sätt lyckas bättre med att uppnå sina mål (Rohlin et al, 1994).  

 

Angelöw (2002) tar upp olika strategier och framgångsfaktorer som bidrar till en friskare 

arbetsplats. Han skriver om vikten av att arbetsmiljöarbetet blir en del av den dagliga 

verksamheten som på detta sätt kan bidra till en friskare personal. Vidare menar han att det är 

noga med att arbetsbelastningen är rimlig. Är arbetsbelastningen för hög kan detta bidra till 

sjukskrivningar, det är därför viktigt att hitta en bra balans mellan arbete och fritid.  

 

4 Kommer från det grekiska ordet strategos och betyder ”krigsföring i stort” (Rohlin et al, 1994) 
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En grundläggande strategi är delaktighet och inflytande för att utveckla en frisk arbetsplats. 

Det är likaså viktigt att få balans mellan företagets behov och medarbetarnas. Det är 

betydelsefullt att klargöra vad företaget vill få ut av sina anställda, men även vad de anställda 

vill få ut av företaget. (Hansson, 1997) Några av de åtgärder som kan göras är bland annat 

personalinflytande och målstyrning. Ledarskapet har en avgörande roll då det är viktigt att 

ledningen ges möjlighet att befrämja de anställdas hälsa. (Angelöw, 2002) 

 

Andra grundläggande orsaker till framgång för att få en friskare arbetsplats som Angelöw 

(2002) tar upp, är vikten av att det finns ett positivt klimat att arbeta i, till exempel se till att 

det skapas arbetsglädje. Kompetensutveckling får heller inte glömmas bort, det måste finnas 

både för chefer och för medarbetare. När det gäller utbildning finns det olika former av 

utbildningsinsatser som kan göras beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs.  

 

En framgångsrik strategi för att skapa friskare arbetsplatser anser Angelöw (2002) är 

friskvårdssatsningarna. Åtgärder som kan införas är friskvård på arbetstid, upprättande av 

friskvårdskontrakt, avslappning och massage. Det finns olika former av friskvårdsinsatser 

som kan göras. Det gäller att få den friskvårdsaktivitet som passar organisationen och dess 

personal bäst. 

 

När det genomförs satsningar för att få en friskare personal på arbetsplatsen är det viktigt att 

genomföra personalekonomiska analyser för att se att satsningar som görs är lönsamma för 

företaget. Att se personalen som tillgång som är värd att vårda och att förebyggande insatser 

är lönsammare än rehabilitering av personal. Genom att införa hälsobokslut går det att 

analysera personalsituationen på samma sätt som ett vanligt bokslut. (Angelöw, 2002) 

Företagshälsovården är exempelvis en bra samarbetspartner, anser han vidare, när det gäller 

att skapa en frisk arbetsplats och friska medarbetare. Även Menkel, Österblom (2000) tar upp 

Företagshälsovården som en viktig resurs för företagen för att få en hälsosam arbetsmiljö. 

Författarna menar också att ett hälsofrämjande ledarskap kan vara en strategi för att få en 

friskare arbetsmiljö. Denna typ av ledarskap och strategi går inte enbart ut på att göra affärer 

utan fokuserar dessutom på sina medarbetare och deras möjligheter till utveckling. 
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3.3 Mål 

Det är viktigt att alla medarbetare i ett företag strävar mot samma mål och att den enskildes 

och avdelningens mål är synonymt med företagets mål, så kallad målkongruens (Anthony, 

Govindarajan, 2003).  

 

Mål är ett tillstånd som företaget vill röra sig mot och meningen med verksamhetens mål är 

att kunna nå fram till dess vision och affärsidé. När företaget står inför viktiga valsituationer 

är det viktigt att veta i vilken riktning de ska gå. (Roos et al, 2004) Mål är drivkraften för att 

kunna genomföra förändringar menar Hansson (1997). Det är viktigt att kunna sätta mål för 

att lära sig att tolka situationer i företaget. Hansson menar vidare att attitydundersökningar, 

både när det gäller personal och kunder, är bra verktyg att använda för måluppfyllnad. 

Avsikten med att formulera mål kan vara många. Det kan exempelvis vara att företaget vill 

framhålla att de är miljömedvetna eller att de är måna om sin personal. Målformuleringen kan 

användas till att profilera verksamheten och ge viktiga signaler till hur de vill uppfattas av 

omvärlden. (Roos et al, 2004) 

 

Arnetz, Arnetz (2003) menar att mål även kan bestå av ”mjuka” värden5, som är mer 

personalrelaterade. Det gäller för den anställde att känna till sin roll i företaget och veta vad 

denna roll kan bidra med som kan föra företaget framåt. En kombination av ”hårda” och 

”mjuka” värden kan leda till en positiv inverkan på företagets omsättning och resultat.  

 

3.3.1 Intressentmodellen 

Enligt Ax et al (2002) är utgångspunkten i intressentmodellen att företag strävar efter jämvikt 

och att uppnå ett stabilt förhållande till sin omgivning. Exempel på intressenter är: kunder, 

ägare, leverantörer, långivare, medarbetare, företagsledning samt stat och kommun. Alla 

företag har ett visst antal intressenter som ger bidrag till och får belöning från företaget. De 

har ett slags beroendeförhållande och det gäller att uppnå en balans mellan de olika parterna.  

5 Med mjuka värden menas ofta värden som inte har med traditionella företagsvärden att göra, till exempel 
personalrelaterade värden medan hårda värden är de traditionella företagsvärden till exempel finansiella mått 
(Arnetz, Arnetz, 2003) 
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En förutsättning till att intressenterna vill lämna bidrag till företaget är att de upplever att 

nyttan överstiger kostnaden. Företagens mål är att tillgodose intressenternas krav samtidigt 

som de ska uppnå företagens interna mål. Ibland kan dessa mål komma i konflikt med 

varandra. Då gäller det för företagsledning att kunna kompromissa och att en balans kan 

uppnås.  

 

3.4 Balanced Scorecard, BSC 

BSC är ett styrmedel som Kaplan, Norton (1992) tog fram efter ett års studier av 12 företag. 

Syftet med studien var att ta reda på hur organisationer bättre skulle kunna styra sina 

processer och få bättre helhetsperspektiv på företaget. Ett av de undersökta företagen arbetar 

med en intressentmodell där ägarna, anställda, samhället och kundens syn på verksamheten 

ingår. Eftersom fokuseringen är störst på ägarna och kunderna har företaget infört BSC för att 

se till att det inte bara koncentreras på ekonomiska nyckeltal.  

 

BSC ska innehålla företagets vision och strategi som leder till mål som kan uppnås och mätas. 

Implementeringen av BSC är en process från toppen av organisationen ner till botten. 

(Kaplan, Norton, 1996) BSC ska inte i första hand ses som en sammanställning av olika mått 

som mäts inom företaget, utan som ett verktyg för att klargöra, kommunicera och styra 

verksamhetens strategier skriver Kullvén (2001).  

 

I BSC fokuseras det på fyra olika perspektiv: det finansiella, kund-, process- och 

innovationsperspektiven. Det finansiella perspektivet har mått som räntabilitet på totalt kapital 

och verksamhetens resultat. Dessa berättar om och hur företagets strategi har bidragit till 

grundläggande förbättringar. Kundperspektivet fokuserar ofta på nöjda kunder för att 

företaget ska kunna behålla och utöka sina marknadsandelar. Det interna processperspektivet 

tittar på kritiska punkter i de interna processerna och ser bland annat till den tekniska 

utvecklingen. Perspektivet om innovation och lärande har tre viktiga källor: människorna, 

systemen och procedurerna. Förbättrade och nya produkter skapar mervärde för kunderna och 

genom detta ökas värdet för aktieägarna genom högre vinster och marginaler. (Kaplan, 

Norton 1996) 
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I Sverige har det tagits fram ett femte perspektiv, medarbetarperspektivet. Detta femte 

perspektiv har motiverats med att medarbetarna är en viktig resurs som behöver lyftas fram i 

ett eget perspektiv. (Olve et al 1999) Medarbetarperspektivet blir lätt ett ekonomiskt 

perspektiv men Hansson (1997) menar att det även går att göra mätningar av känslor och 

attityder såsom till exempel medarbetarens bild av chefen. Medarbetsprocessen är en process 

som successivt byggs upp och ökar organisationens kraft och som sen kan leda till att 

ekonomiska vinster ökar (Arnetz, Arnetz, 2003).  

 

3.5 Personalekonomi 

De personalekonomiska beräkningarna tog ordenlig fart i början av 1960-talet (Gröjer 

Johansson, 1996). Impulserna kom främst från fyra olika områden: företagsekonomi, 

nationalekonomi, sociologin och arbetspsykologin. Björklund, Holmqvist (1999) beskriver 

personalekonomi som en hushållning av mänskliga resurser samt att ”personalen är vår 

viktigaste tillgång”. Både kunskapsföretag, tillverkande företag och den offentliga sektorn är 

beroende av personalens kompetens och förmåga. Verksamhetens resultat är även beroende 

av hur arbetsplatsen är organiserad. Störningsmoment som hög sjukfrånvaro, hög 

personalomsättning och vantrivsel minskar företagens möjlighet att styra och kontrollera sin 

verksamhet samt förmåga att skapa ett bra resultat.  

 

När det gäller kostnader som uppstår i samband med sjukfrånvaro kan företaget utgå från 

personens lön, arbetsgivaravgifter och gemensamma kostnader såsom lokaler och utrustning 

utan att få någon motprestation för det. Det går även att utgå ifrån produktions- och 

intäktsbortfall eller ökade kostnader i samband med sjukfrånvaron. (Johansson, Johrén, 1996)  

Personalekonomisk redovisning är ett bra hjälpmedel och arbetsredskap inför strategiska 

beslut (Björklund, Holmqvist, 1999). Eftersom personalen i många verksamheter är den 

största och viktigaste produktionsfaktorn kan det vara väsentligt att analysera den vilket även 

ökar förståelsen för personalekonomiska sammanhang. Den personalekonomiska 

redovisningen innehåller fyra områden: 
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• Personalkostnadssammanställning – är en redovisning av hur personalens kostnader 

fördelas, exempelvis när det gäller kostnader för sjukfrånvaro, barnledighet, 

personalomsättning, kompetensutveckling mm.  

• Personalnyckeltal – är till för att kunna jämföra personalstatistik och 

personalkostnader inom den egna enheten och mellan övriga enheter men även mellan 

olika mätperioder.  

• Personalstatistik – beskrivning görs av antal anställda, ålderssammansättning mm.  

• Personalberättelse med analys – analys görs av vad som ligger bakom siffrorna i 

personalkostnadssammanställningen och personalstatistiken. (Björklund, Holmqvist, 

1999) 

 

3.5.1 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö kan definieras på många olika sätt. Ett sätt är att arbetsmiljön är den faktorn i 

omgivningen som påverkar en människas prestationer på arbetet och välfärd på kort och lång 

sikt. Detta är ett organisatoriskt perspektiv på arbetsmiljön. Arbetsmiljö kan delas upp i fyra 

olika delar: fysisk arbetsmiljö, individen, organisationen och arbetsmarknadspolitiken. För att 

fastställa företagets sätt och ambitioner att konkretisera, synliggöra och åtgärda 

arbetsmiljöfrågor finns arbetsmiljöidén. En viktig strategisk ledningsfråga är att skapa en 

överensstämmelse mellan affärsidé, personalidé och arbetsmiljöidé. (Gröjer, Liukkonen, 

1990) 

 

Johansson, Johrén (1996) har en mer konkret förklaring till vad arbetsmiljön är. De tar upp 

olika faktorer som kan påverka de anställda och på sikt leda till olycksfall och sjukdom. 

Exempel på faktorer kan vara buller, belysning och farliga ämnen, arbetsställning och 

rörelser. Även psykosociala frågor som omväxling i arbetet, ansvarförhållanden och personlig 

utveckling är viktiga arbetsmiljöfaktorer. Behov av förändring kan åtgärdas med förändrad 

arbetsorganisation eller arbetsmetoder. Arbetsmiljöekonomi kan beskrivas som att inom 

arbetsmiljöområdet värdera åtgärder med ekonomiska termer. Begreppet är närbesläktat med 

personalekonomi som ur ett ekonomiskt perspektiv visar effekterna av olika personalåtgärder.  
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Enligt Arnetz, Arnetz (2003) har arbetsgivarens ansvar ökat när det gäller de anställdas hälsa 

och välbefinnande vilket gör att en god arbetsmiljö är ett viktigt kriterium. De menar även att 

om de anställda mår bra i företaget, mår även företaget bra vilket då kommer att leda till 

ökade intäkter. Mjuka värden har ett direkt samband med företagens omsättning och resultat. 

En positiv och hälsosam arbetsmiljö kan leda till tillväxt för företag.  

 

3.6 Nyckeltal  

Nationalencyklopedin definierar nyckeltal enligt följande:  

 

”Nyckeltal, tal som komprimerar information i syfte att göra den mer  

lättillgänglig för en användare.” 

 

Enligt Catasús et al (2001, s 2) är nyckeltal ”tal som vi intresserar oss för”, vilket innebär att 

det går att konstruera de nyckeltal som behövs för organisationens verksamhet. Nyckeltalet 

byggs upp genom att företaget har ett intresse, till exempel antal färdiga produkter, vilket 

divideras med en viktig jämförelsebas, till exempel antalet produktionstimmar. Hansson 

(1997) anser att nyckeltal är innebördsrika först när de kan jämföras med uppsatta mål eller 

om de har förändrats sen tidigare.  

 

Allmänt kan det sägas att ett nyckeltal skall kännetecknas genom att det berättar en historia, är 

en konstruktion av verkligheten och fungerar som förankringspunkt att bygga en historia 

kring. Nyckeltal talar inte om vad som händer nu eller vad som kommer att hända i framtiden 

utan berättar endast vad som har hänt tidigare (Catasús et al, 2001). Författarna anger fyra 

skäl till att företag använder sig av nyckeltal - kontroll, lärande, mobilisering och belöning. 

De menar att det är vikigt att veta vilken funktion nyckeltalet skall fylla för att konstrueras på 

rätt sätt. Till exempel kan ett kontrollerande nyckeltal endast tala om att företaget är utanför 

de uppsatta målen, inte anledningen till att målet inte har uppnåtts. Det diskuteras även att det 

inte finns ett idealiskt nyckeltal som passar in på alla organisationer utan att varje företag eller 

organisation måste konstruera sina egna specifika nyckeltal som är utformade till just den 

organisationen. 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den empiri vi har samlat in under de intervjuer som 

har genomförts samt övrigt material vi erhållit från våra respondenter. 

 

4.1 Redovisning av empiri 

Empirin från varje företag kommer att redovisas var för sig. För att underlätta redovisningen 

av materialet har vi kategoriserat det i fyra olika områden som alla är personalrelaterade. 

Dessa är följande: 

• Strategi 

• Mål 

• Nyckeltal 

• Personalbefrämjande åtgärder 

 

4.1.1 Strategi i företagen  

Tarketts vision är ”Tarkett Ronneby skall vara det naturliga valet av golvleverantör genom 

att på bästa sätt motsvara kundernas förväntningar”. Ledorden är lönsamhet, engagemang 

och omsorg. Tarkett har en strategi som sträcker sig över tre år. Varje år i budgetprocessen 

gås den igenom och revideras för de kommande tre åren. Tarkett arbetar utifrån 

intressentmodellen och tvingas ta i beaktande av olika intressenter, såsom ägare, kunder, 

anställda och omgivningens krav med deras verksamhet. Dock står ägarna och kunden i 

starkast fokus, men även personalen anses viktig. Till hjälp för att hantera de olika 

intressenternas krav i intressentmodellen har företaget tagit fram ett BSC för hela företaget. 

De fyra olika perspektiven de utgår ifrån är: finans, kund, interna processer och personal. 

Detta ingår i det koncerngemensamma BSC som Tarkett har tagit fram för sitt strategiarbete. 

Detta arbetas sedan om på divisionsnivån och slutligen till varje enhet eller fabrik. Enheten 

eller fabriken kan sedan omarbeta detta BSC till att gälla för varje avdelning med 

avdelningsspecifika mål och nyckeltal.  
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De utgår från en uppifrån och ner modell när det gäller marknad och ekonomiska möjligheter 

och nyckeltal. Varje månad rapporteras BSC på olika nivåer i samband med arbetsplatsträffar 

där resultat redovisas och förbättringsmöjligheter och åtgärder diskuteras.  

 

 
 

Bild 1. Vår tolkning hur Tarketts BSC är uppbyggt. 

 

Tarkett har en gemensam övergripande policy för hela företaget som lyder: Kvalité och 

effektivitet är den drivande kraften bakom allt vårt arbete. De har valt detta då de anser att det 

är lättare att arbeta med och komma ihåg en policy istället för kanske 10-15 vilket det lätt blir 

om företaget ska ha olika policys för allt. Denna policy bryts sedan ner till olika på 

enhets/fabriksnivå till nya policys som passar för just den enheten/fabriken.   

 

De har likaså valt att ha en inbyggd Företagshälsovård i företaget istället för att köpa in dessa 

tjänster externt. Varje år gör Tarkett ett personalekonomiskt bokslut. I detta redovisas bland 

annat antal anställda, könsfördelning, medelålder, utbildning och sjukfrånvaro. När det gäller 
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etik och moral arbetar de efter något de kallar värdegemenskapen, vilket bland annat innebär 

positiv människosyn, trygghet, lojalitet och ansvar.  

 

Gapros vision är: ”Att vara ledande leverantör av interiörprodukter i trä i hem och offentlig 

miljö i Norden.” Gapro har en gemensam strategi med sitt koncernföretag Södra. Den löper 

på tre år och revideras kontinuerligt. Det övergripande strategiarbetet initieras på koncernnivå 

hos Södra. Personalpolitiken ska enligt Södra vara en naturlig del av deras affärsidé och 

koncernstrategi. Investeringen i de anställda ska ske på ett sådant sätt att resultatet leder till 

ökad produktivitet och utveckling av medarbetarna. Personalpolitiken ska kontinuerligt mätas 

och följas upp efter det att den har omsatts i strategi, mål och planer. Arbetsmarknaden och de 

anställda ska se Södra som ett företag som anser att arbetsmiljö, hälsa och säkerhet är viktigt. 

Mål för dessa tre kriterier skall upprättas och utgöra en del av Södras strategi och 

verksamhetsplaner. Något som Södra slår fast i sin personalpolitik är vikten av att det ska vara 

balans mellan arbete och fritid. Det som eftersträvas är en respektfull helhetssyn på 

människan. Södras strategi arbetas sedan om till en gemensam policy för Gaproföretagen 

vilket sedan varje fabrik omarbetar efter sina egna mål och traditioner. Det är främst personer 

i ledningsgruppen som kontinuerligt diskuterar strategifrågor, men även personer som är 

insatta i ämnet och har en bra bild av verksamheten.  

 

Personalpolicyn utgör cirka 15 % av det totala strategiarbetet i företaget. Anledningen till att 

personalfrågor diskuteras i strategiarbetet är att de anser att personalen är företagets viktigaste 

resurs och att det gäller att måna om den resurs de har. Gapro har en policy om arbetsmiljön 

på arbetet som innebär att Gapro ska vara ett ledande företag när det gäller arbetsmiljö på 

arbetsplatsen. Gapro gör inget formellt personalekonomiskt bokslut, men enligt 

koncerngemensamma riktlinjer från Södra ska uppföljning göras som omfattar 

personalstatistisk data såsom antal anställda personer, åldersfördelning, arbetstimmar, löner 

med mera. Företagets hälsoutveckling kommer att befrämjas genom att följa upp 

långtidsfriskheten.  
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4.1.2 Mål i företagen 

Tarketts långsiktiga arbetsmiljömål är: 

• Ökning av psykosocialt arbetsmiljöindex (PSO) >3, 80 

• Minskning av sjukskrivningar med 0,3 % per år till år 2006 

• Att allvarliga arbetsskador ej ska förekomma 

De kortsiktiga målen är: 

• Ökning av psykosocialt arbetsmiljöindex >3, 70 

• Detaljerat mål när det gäller sjukskrivningar 

• Riktade arbetsmiljöronder skall vara genomförda till 100 % vid samtliga avdelningar 

 

Tarkett har även som mål att 30 % av de anställda ska vara med i någon form av 

friskvårdsaktivitet på fritiden. Därtill finns ett mål på idéverksamheten som är att varje 

anställd ska lämna in minst två idéer om förbättring per år. Utöver målet 3,80 på PSO-

undersökningen har de även som målsättning att uppnå en svarsfrekvens på över 90 %. Första 

gången PSO-undersökningen genomfördes sattes inga mål utan utifrån redovisade resultat 

sattes nästkommande års mål. Resultaten gav dock indikationer på vilka problem som fanns 

inom företaget. 

 

Gapro har som målsättning att bli ett ledande företag inom arbetsmiljön. Deras arbetsmiljömål 

är: 

• Genomföra bullerdämpande åtgärder 

• Test av UV-lack för att minska användning av organiska lösningsmedel 

• Genomgång av arbetsmiljön på kontorssidan 

• Fortsättning av Må-bra kurser 

• Utbildning av skyddsombud 

• Uppföljning av hjärt-lungräddning 

 

 De har en målsättning att inte ha några långtidssjukskrivna och att de korttidssjukskrivna ska 

understiga 5 % av de anställda. Andra personalrelaterade mål är att varje anställd ska vara 

med på minst en företagsorganiserad sammankomst eller jippo vart annat år samt 

kompetenshöjande utbildningar för personalen. Minst vart fjärde år ska den anställde erbjudas 
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någon form av utbildning som höjer kompetensen. Inom Södras förändringsarbetet skall 

klimatmätningar användas som underlag vid uppföljningar av det uppsatta målet av det 

personalpolitiska arbetet. Rapportering av resultaten skall ske till berörda medarbetare och 

ledningen av företaget 

 

4.1.3 Nyckeltal i företagen  

Tarkett arbetar med BSC på koncernnivå. I detta finns det främst två nyckeltal när det gäller 

personalen, nämligen sjukfrånvaro och idéverksamhet hos de anställda. Nyckeltalet för 

sjukfrånvaro gäller för både lång och korttidssjukfrånvaro, det vill säga företaget skiljer inte 

på olika sjukfrånvaro. Varje fabrik eller enhet arbetar sedan efter egna BSC som kan innehålla 

olika nyckeltal. Tarkett i Ronneby har en psykosocial undersökning (PSO) varje år som 

medarbetarna deltar i. I denna tas den psykosociala arbetsmiljön upp i en rad frågor. Svaren 

poängberäknas därefter och ett medeltal tas fram.  

 

Gapro arbetar efter samma nyckeltal som deras koncern, Södra. De arbetar framförallt med ett 

nyckeltal vad det gäller personalen och det är sjukfrånvaron. Södra/Gapro skiljer mellan lång 

och korttidssjukfrånvaro. Gapro definierar långtidssjukfrånvaron från och med den åttonde 

sjukdagen då läkarintyg krävs.  

 

4.1.4 Personalbefrämjande åtgärder 

Tarkett har ett stort utbud av friskvårdserbjudanden till sina anställda. Bland annat ger de ett 

årligt bidrag till olika aktiviteter såsom gym, simning, olika bollsporter, qi gong och 

viktväktarna. Dessa ska dock ske utanför ordinarie arbetstid. Företaget har ett eget gym och 

varmvattenbassäng som de anställda kan utnyttja på fritiden. Varmvattenbassängen används 

framförallt till rehabilitering av anställda. Det ges även möjlighet för skiftarbetare att gå på 

spinning mitt på dagen. De anställda kan efter remiss från Företagshälsovården få, utan 

kostnad, olika behandlingar hos bland annat naprapat och akupunktör upp till 10 gånger per 

år. De anställda har även möjlighet för att få fotvård eftersom vissa arbetsuppgifter innebär att 

medarbetaren står mycket samt använder skor med stålhättor som påverkar fötterna negativt.  
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Tarkett har även friskvårdsveckor med öppet hus där det finns möjlighet till kontroll av 

blodtryck, mätning kolesterolvärde och vikt. Det finns också möjlighet till tips och råd när det 

gäller kost och motion. Det går att låna massagekuddar, cd skivor med avslappningsövningar 

och stavar för stavgång och de anordnar avslappningskurser.  

 

Gapro ger sina anställda möjligheter till gratis massage på arbetstid genom att en massör 

kommer regelbundet till företaget. De anställda kan även lämna blod på arbetstid och får göra 

en hälsokontroll vart tredje år. Gapro är kopplade till Länshälsan och en sjuksköterska 

kommer därifrån en gång i månaden. De friskvårdsrelaterade aktiviteterna som görs på 

arbetstid är bonusgrundande. Från Länshälsan kommer det en skyddsingenjör som är med på 

skyddskommittémötena och skyddsronderna. Gapro tar också in många sommarvikarier för 

att tillgodose sina anställdas önskemål av semester. Företaget anordnar med jämna mellanrum 

olika sociala aktiviteter för varje avdelning, vilket kan vara bowling eller dylikt. Företaget har 

även gratis kaffe för sina anställda. 

 

Arbetsmiljöronder 

Tarkett genomför Riktade Arbetsmiljöronder (RA) varje år med syfte att säkerställa ett aktivt 

arbetsmiljöarbete och vilket chefen för varje område ansvarar för. Vid RA-ronder i 

produktion, lager och verkstäder skall följande personer medverka: chefen, skyddsombud, de 

anställda på området och produktionstekniker. När det gäller RA-ronder på kontor medverkar 

chefen, skyddsombud, de anställda samt Företagshälsovård. Vid behov medverkar personal 

från Företagshälsan även vid RA-ronder i produktion, men det är inte tvingande. Vid RA-

ronden ska fel och brister undersökas, risker ska analyseras samt åtgärder ska vidtas för att 

minska risken för ohälsa. Ett av Tarketts arbetsmiljömål är att RA-ronder skall vara 

genomförda till 100 % vid samtliga avdelningar.  

 

Arbetsmiljöansvaret har delegerats till olika chefer eftersom det är omöjligt för platschefen att 

övervaka och hålla sig informerad om verksamheten i varje situation. Enligt Tarketts 

instruktioner måste, den person som har fått arbetsmiljöansvar delegerat till sig, få tillräckliga 

beslutsbefogenheter. Om personen saknar kunskaper som krävs eller saknar tillräckliga 

möjligheter att kunna påverka arbetsmiljöarbetet, skall personen tillsammans med chefen 
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upprätta en kompetensutvecklingsplan. Behöver åtgärd vidtas, ansvarar chefen för respektive 

avdelning att beslutad åtgärd genomförs inom fastlagd tid och att den ger det resultat som 

önskas. Ibland kan även följdåtgärder behöva företas. Uppföljning av beslutade åtgärder sker 

på avdelnings-/utvecklingsgruppmöten och för produktion görs även nödstoppskontroll. En 

del åtgärder går inte att vidtas inom angiven tidsram. Då måste en prioritering av åtgärden 

göras i handlingsplanen som skickas vidare till arbetsmiljötekniker som redovisar denna i 

Arbetsmiljökommittén (AMK). Där ser de till att åtgärder utförs och att uppföljning sker.  

 

Gapro har skyddsronder och skyddskommittémöten fyra gånger per år där en skyddsingenjör 

från Länshälsan medverkar. Deras arbetsmiljöarbete kontrollförs av skyddsingenjören för att 

inga tvister ska uppstå med facket. Samverkan med Länshälsan går även ut på att en 

sjuksköterska finns tillgänglig på företaget en gång per månad, samt att all personal skickas på 

hälsoundersökning enligt ett system minst var tredje år. Brister som upptäcks vid 

skyddsronder följs upp i en handlingsplan där förslag till åtgärd, ansvarig person och 

slutdatum noteras för att säkerställa att bristen åtgärdas.    

 

En viktig punkt i Gapros arbetsmiljöarbete är vikten av att de anställda har bra arbetsplatser. 

När det exempelvis gäller truckförarna ska dessa ha bra stolar i truckarna och vid köp av nya 

truckar är den medarbetare som ska ha den nya trucken med vid upphandlingen. Detta för att 

få den bästa utrustningen just för den anställde. De har även höj- och sänkbara skrivbord för 

att på detta sätt kunna variera sina arbetsställningar. När det gäller ombyggnader eller vid 

installationer av nya maskiner är medarbetarna med för att kunna ge sina åsikter av bland 

annat dörrar för att arbetet ska kunna fungera på det bästa sättet. 

 

Rutin för sjukfrånvaro 

Tarkett har en särskild rutin för hur de hanterar sjukfrånvaro och hur rehabiliteringsarbetet ska 

bedrivas. Ansvarig för denna rutin är företagets företagssköterska. En målsättning de har är att 

”det ska vara bra att arbeta på Tarkett” och för det krävs en bra fysisk och psykisk 

arbetsmiljö. Om det saknas något eller blir fel inom något område kan det leda till stigande 

sjukfrånvaro. Därför används denna rutin som ett hjälpmedel på hur de ska agera i samband 

med sjukfrånvaro.  
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Rutinen omfattar: 

• Sjukanmälan – anmälan sker hos vakten. Namn, personnummer, frånvaroorsak, 

placering och chefens namn ska meddelas.  

• Friskanmälan – vid återinträde görs anmälan omgående till respektive chef. 

• Korttidssjukfrånvaro – senast tredje sjukdagen ska respektive chef kontakta den 

anställde och förhöra sig hur han/hon mår, om frånvaron har något samband med 

arbetet och eventuellt få besked om hur lång frånvaron blir. Om den anställde har varit 

sjuk vid fem eller fler tillfällen under de senaste sex månaderna kallar chefen till 

samtal och försöker ta reda på orsaken och om det är arbetsrelaterat.  

• Långtidssjukfrånvaro – tidiga rehabiliteringsinsatser underlättar återgången i arbetet 

och förhindrar bestående arbetsoförmåga. Arbetsprövning är en åtgärd som kan vidtas. 

Uppmaning till alla anställda att hålla kontakten med den som är långtidssjuk.  

Företagshälsovården ska vara behjälplig när någon är långtidssjukskriven. 

Rehabiliterande åtgärder ska sättas in exempelvis arbetsträning, arbetsplatsbesök, 

sjukgymnastik och fysisk träning.  

 

Vid upprepade sjukfrånvarotillfällen under en viss period finns anvisningar för chefer hur de 

ska agera. Plan finns för hur samtalen ska hållas och vad de ska innehålla. Detta görs i 

samarbete med Företagshälsovården som gör en medicinsk utredning och 

arbetsplatsbedömning. En handlingsplan upprättas i samråd med medarbetaren och ansvarig 

chef samt företrädare för personalavdelningen. Uppföljning av handlingsplanen sker 

kontinuerligt för att se att den efterlevs.   

 

Gapros rutin när det gäller sjukanmälan är att den anställde ska kontakta någon på företaget 

och meddela detta. Oftast är det fabrikschefen som får dessa samtal, då det är känt att han är 

på arbetet tidigt. Ibland går dock samtalen till berörd chef direkt. Närmsta chef brukar även 

efter ett par till fyra dagar kontakta den anställde och höra hur han/hon mår. När det gäller 

långtidssjukfrånvaro går de efter de rutiner som står nämnd i Arbetsmiljölagen. De tar även 

hjälp av Företagshälsovården i samråd om rehabilitering.  
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5. Analys 
I det här kapitlet kommer vi att diskutera empirin med hjälp av de teorier, som har redovisats 

i kapitel 3, utifrån de frågor som diskuterades i problemformuleringen.  

 

5.1 Hur går företagens strategiarbete till? 

Tarkett arbetar efter en intressentmodell och har tagit fram ett Balanced ScoreCard med fyra 

perspektiv för att tillgodose alla sina intressenter. Det gäller att skapa en balans eller jämvikt 

med olika parter i sin omgivning och försöka tillgodogöra de olika intressenternas krav i 

möjligaste mål. Intressenterna ställer dock olika krav och det är upp till företagsledningen att 

kompromissa fram en balans mellan kraven (Ax et al, 2002). Tarketts platschef menar att det 

är ägarna och kunderna som står i fokus men att även personalen är viktig. För att företagen 

inte ska glömma bort denna viktiga resurs bör företagen ha ett femte perspektiv med i sitt 

BSC som handlar om personalen (Olve et al, 1999). Tarkett har löst det genom att ta med 

personalperspektivet i det fjärde för att synliggöra personalen. Detta BSC har sedan brutits ner 

till divisions nivå som därefter arbetas om neråt i organisationen för varje avdelning och 

sedan ner på individnivå. I sitt BSC har Tarkett sin vision, affärsidé och strategi för att kunna 

nå sina uppsatta mål. Företagens strategiska mål ska enligt Ax et al (2002) brytas ner till olika 

delmål på samma sätt som Tarkett bryter ner sitt BSC i olika nivåer och delar. De arbetar med 

sitt BSC som ett uppifrån och ner instrument vilket även Kaplan, Norton (1996) anser är rätt 

sätt för hur ett BSC ska kunna införas i en organisation. De menar att implementeringen av ett 

BSC ska ske från företagsledningen och neråt.  

 

För att få med personalens åsikter använder de sig av en PSO-undersökning. Det är viktigt att 

de anställda känner medinflytande och delaktighet för att kunna påverka målstyrningen på sin 

arbetsplats och få en hälsosam arbetsplats (Angelöw, 2002). Tarkett lägger stor vikt på 

medarbetarnas åsikter eftersom denna undersökning är återkommande och de hela tiden 

eftersträvar 90 % deltagande. Ett bra hjälpmedel för personalstrategiska beslut är att göra en 

personalekonomisk redovisning vilket Tarkett gör varje år (Björklund, Holmqvist, 1999). Där 

får bland annat företaget information om sjukfrånvaron.  
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Gapro har sitt koncernföretag Södras övergripande strategi vilket sedan varje enhet och fabrik 

gör om till sin egen strategi med sina egna traditioner och normer. Liksom Tarkett bryter de 

ner huvudmålet till olika delmål vilket Ax et al (2002) rekommenderar att företag bör göra. I 

Gapros strategiarbete medverkar främst personer ur ledningen, men även väl insatta 

nyckelpersoner inom respektive område deltar. Det är på detta sätt som Gapro får in ett 

personalinflytande på strategiarbetet.  

 

På liknande sätt som Tarketts PSO-undersökning förekommer en klimatundersökning inom 

Södra. En viktig orsak till att skapa arbetsglädje och delaktighet är att individerna i företaget 

känner att deras åsikter är viktiga och tas på allvar. Hos Gapro bedömer de att personalpolicyn 

tar ca 15 % i anspråk av det totala strategiarbetet. De ser personalen som en tillgång som är 

värd att vårda (Angelöw, 2002). Det är viktigt att företagen inser att förebyggande insatser är 

lönsammare än rehabilitering av redan sjuk personal. Som Olsson, Skärvard (2001) skriver 

använder ett företag sin strategi för att utnyttja sina resurser på bästa sätt och att nå upp till 

sina mål. Gapro vill gärna framhäva att personalen är deras viktigaste resurs, men de gör inget 

formellt personalekonomiskt bokslut som kan vara ett viktigt hjälpmedel i strategiarbetet 

(Björklund, Holmqvist, 1999). Enligt koncerngemensamma riktlinjer från Södra ska dock 

varje enhet redovisa uppgifter om personalstatistisk data och personalrelaterade nyckeltal i 

uppföljningssyfte.  

 

Det finns olika sätt för företagen att få med personalperspektivet i strategiarbetet. Ett sätt är 

att genom det femte perspektivet av BSC synliggöra vikten av företagets personalrelaterade 

frågor i det grundläggande strategiarbetet (Olve et al, 1999). Ett annat sätt är att 

personalpolicyns frågor finns med i företagets riktlinjer för deras strategiarbete. Ett ledarskap 

som främjar hälsan kan vara en strategi för att få en frisk arbetsplats som ger motiverad 

personal vilket i sin tur kan leda till ökad lönsamhet för företaget (Menkel, Österblom, 2000). 

Enbart en strategi om personalen hjälper inte då det krävs en engagerad och motiverad 

personal för att få effektivitet i företaget (Johnson, Scholes, 2000). 
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5.1.1 Ingår det personalrelaterade mål eller nyckeltal i företagens 
strategiarbete? 

Både Tarkett och Gapro har personalrelaterade mål och nyckeltal i deras respektive strategier. 

Detta för att kunna följa upp om deras respektive strategier vad det gäller personalen har 

lyckats. Då Tarkett använder sig av BSC i sitt strategiarbete finns det nyckeltal och mål 

strukturerade i detta för varje perspektiv. Det är viktigt att det finns en balans mellan 

företagets anspråk och medarbetarnas behov vilket har gjort personalperspektivet viktigt 

(Hansson, 1997). Gapro har ett personalrelaterat nyckeltal och mått i sitt strategiarbete. 

Gapro/Södra poängterar i sin strategi vikten av att det finns en balans mellan arbete och fritid 

vilket även Angelöw (2002) tar upp som en viktig del av ett företags personalstrategiska 

arbete. Varken Tarkett eller Gapro har i sin vision och affärsidé med om hur de vill uppfattas 

som arbetsgivare av sin omgivning och vara en attraktiv arbetsplats, trots att de framhåller att 

personalen är en viktig resurs i företaget. Det finns ingen direkt standardmall vad som ska 

ingå i en affärsidé, men även klarlägganden om hur företagen vill uppfattas av sin omvärld 

kan finnas med (Ax et al, 2002).  

 

5.2 Vilka personalrelaterade mål och nyckeltal har företagen?  

Företagen har olika personalrelaterade mål och nyckeltal som de arbetar efter. Tarkett har 

förutom nyckeltal om sjukfrånvaron även två andra nyckeltal såsom idéverksamhet och PSO-

undersökning som berör personalen. Detta kan vara ett led i att främja personalinflytandet i 

företaget (Angelöw, 2002). Nyckeltalet för idéverksamhet innebär en målsättning att varje 

anställd ska komma med två idéer per år. Detta bygger på en filosofi från koncernledningen 

som innebär att det är bättre med många mindre förändringar än några få stora. Tarketts 

målsättning är att ha ett konstant förbättringsarbete inom alla områden.  

 

Gapro har som mål att bli ett ledande företag inom arbetsmiljön som bland annat innebär 

diverse åtgärder, genomgångar och utbildning för personalen i syfte att uppnå sin målsättning. 

Mål kan användas till att profilera verksamheten och ge viktiga signaler till omvärlden om hur 

de vill uppfattas (Roos et al, 2004). Det nyckeltal som direkt berör personalen är 

sjukfrånvaron.  
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5.2.1 Hur använder företagen dessa mål och nyckeltal?  

De undersökta företagen använder nyckeltalen till att följa upp om företaget når målen när det 

gäller sjukfrånvaron. Nyckeltalen används som ett verktyg till att kontrollera om målen 

uppnås (Catasús et al, 2001). De kan mer ses som en väckarklocka om att något behöver 

åtgärdas men inte orsaken till att målet inte har uppfyllts. Verksamhetens mål används till att 

uppnå deras vision och affärsidé (Roos et al, 2004). Båda företagen vidtar åtgärder om målen 

inte infrias. Tarkett genomför en fördjupad analys av vad som är huvudorsak/-er till att målen 

inte har uppnåtts och därefter vidtas åtgärd inom respektive område. De har en månatlig 

uppföljning av målen för att tidigt få indikationer på att målen inte uppfylls. Detta ger dem 

möjlighet att kunna sätta in åtgärder tidigt. De ger som exempel att om anledningen till 

sjukfrånvaron är influensa, överväger företaget att vaccinera sina anställda. Gapro arbetar i 

projekt för att ta reda på orsaken till att målet inte har uppnåtts. Det sker i samarbete med 

Försäkringskassan och Länshälsan i syfte att minska sjukfrånvaron. Denna projektgrupp är 

aktiv hela tiden tills målet är uppnått. De undersöker även om det är en och samma avdelning 

som berörs upprepade gånger. Gapro har liksom Tarkett månatlig uppföljning av 

sjukfrånvaron för att snabbt fånga upp indikationer om att något behöver åtgärdas.  

  

Tarketts mål vad det gäller sjukfrånvaron ändras år från år. Deras utgångspunkt när det gäller 

målet för sjukfrånvaron baseras på 2002 års nivå. Utifrån denna nivå är målsättningen att både 

lång- och korttidssjukskrivningar minskas med 0,3 % per år fram till 2006. Tarkett anser att 

de har en låg nivå gällande sjukfrånvaro men konstaterar sedan i samma andetag att det beror 

på vad det jämförs med. De jämför sig med kommunal som de menar ligger avsevärt högre än 

dem. Gapro har ett fastlagt mål avseende sjukfrånvaron som de arbetar mot. De når sitt mål 

när det gäller korttidssjukfrånvaron, men har lite svårare att uppnå målet för 

långtidssjukfrånvaro. Anledningen kan vara dels en snäv definition av korttidssjukfrånvaro 

(endast 7 dagar), dels att även icke arbetsrelaterade sjukdomar är inräknade.  

 

När det gäller Tarketts PSO-undersökning mäts det psykosociala arbetsmiljöindexet. Detta 

omsätts sedan till ett nyckeltal som jämförs varje år med tidigare år. Ligger svaren utanför de 

uppsatta målen är det saker som måste bearbetas och en förbättring är nödvändig. De åsikter 

som kommer fram under en attitydundersökning är något som företaget tar i beaktande. Når 
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de inte fram till de uppsatta målen kommer företagsledningen att arbeta med detta för att rätta 

till eventuella problem. Hur dessa förbättringar ska genomföras är beroende på vilken typ av 

problem som finns. Problemet måste identifieras innan det går att genomföra en förbättring 

eller förändring då resultatet av attitydundersökningen enbart visar att det finns problem, inte 

vad problemet är (Catasús et al, 2001). Attitydundersökningar avseende personalen är ett bra 

sätt för att se om målsättningarna uppfylls (Roos et al, 2004). Det ger även den anställde 

känslan av att vara viktig och att deras åsikter har betydelse. De frågeställningar inom 

undersökningen som inte når fram till de uppsatta målen är något som företaget måste ta itu 

med. Arnetz, Arnetz (2003) menar att mjuka värdena är personalrelaterade och är till för att 

medarbetaren ska veta att dennes roll i företaget har betydelse.  

 

Våra undersökta företag använder sig av nyckeltal som går att tillämpa och jämföra varje år. 

Ett av huvudkriterierna på ett nyckeltal är att de är jämförbara (Björklund, Holmqvist, 1999). 

Företagen betonar att de strävar mot mål som är möjliga att uppnå. Hansson (1997) menar att 

det är viktigt att företagen lär sig tolka olika situationer i företaget för att kunna sätta upp 

realistiska mål och ha möjlighet att genomföra förändringar. Målet är ett tillstånd som 

företaget vill röra sig mot för att nå upp till sin vision och affärsidé (Roos et al, 2004).  

 

5.2.2 Vilka skillnader/likheter är det mellan företagens mål och nyckeltal? 

När det gäller sättet att mäta sjukfrånvaron skiljer sig företagen åt. Tarkett slår ihop kort- och 

långtidssjukfrånvaro till ett nyckeltal och mål. De tycker det är svårt att dra en klar gräns 

mellan olika sjukfrånvaro. Ska det vara efter åttonde sjukdagen då det krävs läkarintyg för den 

anställde eller ska de räkna efter 21 dagar då arbetsgivarens ansvar övergår till 

Försäkringskassan? De har interna mått på vad som är lång respektive korttidssjukskrivning 

men detta är inget som redovisas i personalekonomisk bokslut eller årsredovisningen. Gapro 

har delade nyckeltal och mål för lång respektive korttidssjukfrånvaro. Gapro definierar 

långtidssjukfrånvaro som sjukskrivning från den 8: sjukdagen.  
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En reflektion vi gjorde är att Försäkringskassans definition av långtidssjuk går efter 60 dagar 

(www.forsakringskassan.se). Vi anser att denna tid är i längsta laget vad det gäller företagens 

beräkning. Företagen kan antingen ha en gräns vid 8: e sjukdagen då läkarintyg erfordras eller 

vid 22: e dagen då arbetsgivarens betalningsansvar slutar och Försäkringskassan träder in 

istället. Företagen kan sätta de gränser som de själva vill ha. 

 

Nyckeltal ska vara tal som företaget intresserar sig för enligt Catasús et al (2001). I och med 

detta kan företaget konstruera de mättal som passar in i verksamheten som bedrivs. 

Sjukfrånvaro är ett nyckeltal som många företag använder sig av när det gäller personalen. 

Den skillnaden som kan vara är att det finns inga regler för vad som är korttidssjukfrånvaro 

respektive långtidssjukfrånvaro. Viktigast är att ha samma jämförelsebas år efter år för att 

kunna jämföra nyckeltalen med varandra. De är innehållsrika först när de kan jämföras med 

uppsatta mål (Hansson, 1997). Finns det ingen konsekvens när man tar fram nyckeltal fyller 

dessa tal inte någon som helst funktion för företaget. Uppföljning av nyckeltal gällande 

sjukfrånvaro är någon som bör göras kontinuerligt under året eftersom dessa tal endast 

berättar något som har hänt (Catasús et al, 2001). Det är viktigt att göra kontroller av 

nyckeltalen ofta för att kunna ingripa med åtgärder omgående om värdena ligger utanför de 

uppsatta målen.  

 

5.3 Vilka personalbefrämjande åtgärder har företagen? 

Tarkett erbjuder ett stort utbud av diverse aktiviteter, både inom och utanför företaget, men 

dock ej under betald arbetstid. Gapro som inte har några egna friskvårdsanläggningar erbjuder 

de anställda förebyggande eller rehabiliteringsåtgärder i form av massage under betald 

arbetstid. Tarkett, som är det större företaget utav de två undersökta företagen, anser det svårt 

att på ett rättvist sätt tillmötesgå önskemål om att få utöva en viss del på arbetstid på grund av 

olika skiftgång. Det mindre företaget, Gapro, som även de har skiftgång, har ändå kunna lösa 

det på ett bra sätt. En viktig förutsättning för att skapa friskare arbetsplatser är att göra olika 

friskvårdssatsningar (Angelöw, 2002). En generös gest av företaget är att personalen även har 

en viss del av sin arbetstid till förfogande till att må bra och orka leva upp till de krav och 

förväntningar som krävs av dem.  
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Det vi kan se av vår undersökning är att det uppenbarligen fungerar att genomföra en viss del 

av friskvårdsaktiviteter under arbetstid, även om det finns personal som arbetar skift. Det 

gäller dock att företagsledningen är villig att satsa den tid och pengar som det kostar att 

avvara personal under en viss tid varje vecka.  

 

I medarbetarperspektivet som Olve (1999) skriver om poängteras det att se personalen som en 

resurs. Att ha motiverad och välmående personal är en grundsten i ett företag för att öka 

organisationens kraft och det kan ge positiva ekonomiska effekter (Arnetz, Arnetz, 2003). 

Båda undersökta företagen har valt att satsa på personalen men på lite olika sätt.  

 

Den fysiska arbetsmiljön, som är en av de punkter som Gröjer, Liukkonen (1990) tar upp när 

det gäller arbetsmiljön, har Tarkett angripit genom att utföra Riktade Arbetsmiljöronder. De 

har på detta sätt valt att säkerhetsställa arbetsmiljön för de anställda. Här involveras alla från 

medarbetaren på plats ända upp till chefen. Det är betydelsefullt att samtliga på en arbetsplats 

strävar mot samma mål, även när det gäller arbetsmiljö och därigenom uppnå målkongruens 

(Anthony, Govindarajan, 2003). På detta sätt kan de förebygga olyckstillfällen och ohälsa på 

arbetsplatsen. Gapro som även de har skyddsronder har involverat skyddsingenjören från 

Länshälsan för att en utomstående neutral person skall vara med. De har valt att i en 

handlingsplan följa upp att eventuella brister blir åtgärdade. För att minska risker för ohälsa 

och arbetsskador är medarbetarna med vid de förändringar som görs vid dennes arbetsplats till 

exempelvis byte av stolar och skrivbord. Vissa arbetsställningar och rörelser är faktorer som 

kan påverka de anställda och kan på sikt leda till olycksfall och sjukdom (Johansson, Johrén, 

1996). Andra saker som buller och dålig belysning kan även det påverka den dagliga 

arbetsmiljön. Därför är personalens delaktighet en viktig grund för att kunna utveckla en frisk 

arbetsplats (Angelöw, 2002). Bägge företagen inser vikten av ett förebyggande 

arbetsmiljöarbete och gör återkommande skyddsronder. Här kan Företagshälsovården vara 

behjälplig med råd och tips vilket båda företagen drar nytta av. Det är viktigt att 

arbetsmiljöarbetet är en del av det dagliga arbetet, något som företagen i vår undersökning 

strävar efter (Angelöw, 2002).  
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Tarkett använder sig av en fast rutin vid sjukfrånvaro för att fånga upp avvikande 

frånvaromönster och ta tag i eventuella problem omedelbart. Det är dyrt för verksamheten 

med sjuk personal (Johansson, Johrén, 1996). Därför är det viktigt för företaget att upptäcka 

problemet tidigt för att minska eventuella kostnader. Tarketts rutin innebär bland annat att den 

anställde ringer till vakten på företaget och sjukanmäler sig. Gapro har likaså en rutin vid 

sjukfrånvaro genom att den anställde ringer till företaget där det oftast är fabrikschefen som 

svarar eftersom han är tidigt på plats. Skillnaden mellan företagen är att på det större företaget 

är sjukanmälan mera opersonlig och formell då den anställde förutom namn också ska uppge 

personnummer, frånvaroorsak, avdelning och chefens namn. På det mindre företaget ringer de 

direkt till fabriken och meddelar att han/hon är sjuk. Alla vet vem alla är vilket gör det mera 

personligt. Då det större företaget är cirka sex gånger större än det mindre är det svårt för det 

stora företaget att bli personlig med alla sina anställda. Båda företagen har sedan som regel att 

den anställdes närmsta chef ringer tillbaka till den anställde efter cirka fyra dagar och hör hur 

det är med den anställde. Johansson, Johrén (1996) menar att det är lika viktigt med den 

psykosociala biten av arbetsmiljön där möjligheten att bli sedd ingår. Ett sätt att bli sedd är att 

chefen hör av sig när den anställde är sjuk och visar att företaget bryr sig. Då arbetsgivarnas 

ansvar har ökat när det gäller de anställdas hälsa är arbetsmiljön ett viktigt kriterium när det 

gäller att öka de anställdas välbefinnande (Arnetz, Arnetz, 2003). 

 

Finns förståelsen hos företag om vikten med förebyggande arbetsmiljöarbete och att det på 

detta sätt går att minska arbetsskador av varierande sort, kommer arbetsplatsen att få ett gott 

renommé både hos arbetstagare och på arbetsmarknaden. God arbetsmiljö är något som 

inverkar på vårt sätt att kunna prestera bra på vår arbetsplats (Gröjer, Liukkonen, 1990). Det 

är viktigt för företagen att skapa konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter för att bättre 

lyckas med att uppnå sina mål (Rohlin et al, 1994). Ett sätt kan vara att ha ett gott rykte 

gällande företagets personalpolicy, bland annat i rekryteringssyfte för att bli attraktiva på 

arbetsmarknaden.  
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5.3.1 Har företagen märkt någon effekt av sina åtgärder? 

Intresset för Tarketts friskvårdsbidrag har ökat från de anställdas sida. De åtgärder som 

företaget har vidtagit, för ett ökat intresse för motion och hälsa, har gett effekt. Detta visar sig 

då Tarketts mål har uppfyllts om att 30 % av de anställda ska medverka i någon form av 

friskvårdsaktivitet. Nu försöker de även fånga upp vardagsmotionärer, det vill säga de som 

kanske cyklar 3 km till jobbet, eller på något annat sätt motionerar på egen hand. De vill att 

dessa personer ska kontakta företaget för att även de ska omfattas av statistiken och få en mer 

rättvisande bild av de anställdas motionsvanor. Representant från Företagshälsovården 

konstaterar att det är svårt att mäta hur människor mår. Det är lättare att mäta förbättringar vid 

exempelvis inköp av en ny maskin. 

 

Fabrikschefen på Gapro är övertygad om att de satsningar de gör på personalbefrämjande 

åtgärder lönar sig. Även han menar att det är svårt att sätta kronor och ören på vad de 

satsningar som görs för personalen ger. Han tar exemplet att om de byter ut en hyvel är det 

lätt att se effekten av denna satsning eftersom den är effektivare än den gamla. Det är dock 

svårare att mäta effektiviteten när det gäller människor. Eftersom företaget går bra är det lätt 

att avsätta pengar till personalbefrämjande åtgärder. En tanke som kommer upp är vad som 

händer med denna typ av åtgärder om företaget inte har samma lönsamma resultat? Detta är 

något som fabrikschefen på Gapro inte kan svara på.  

 

Det som kan konstateras är att bägge företagen har uppfattningen om att personalen och dess 

hälsa är av stor vikt. Detta uppmuntras från den högsta ledningen ner till varje enhet för att 

därifrån inspirera varje medarbetare till att inse betydelsen av friskvård av olika slag är bra. 

Ledningens agerande är av stor betydelse för att främja de anställdas hälsa och välbefinnande 

(Angelöw, 2002). Satsningarna i företagen är inte likartade men poängen är att befrämjande 

åtgärder för personalen skall ses som ett naturligt inslag i verksamheten.  

 

 

.  
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6. Slutsatser 
I det här kapitlet kommer vi att redovisa vilka slutsatser vi har kommit fram till i vår uppsats, 

förslag på förbättringar till företagen samt ge förslag på vidare forskning inom ämnet. Här 

redovisar vi även eventuell kritik mot våra ståndpunkter, slutsatser samt källkritik. 

 

6.1 Slutsatser till undersökningen 

Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka vilka personalrelaterade nyckeltal som de 

undersökta företagen använde sig av och om de hade dessa med i sitt strategiarbete. Vi ville 

även se hur de använde sina nyckeltal och om de satsade på personalbefrämjande åtgärder. 

 

6.1.1 Våra reflektioner 

Under processen med att skriva denna uppsats, att läsa artiklar och litteratur samt intervjua 

företag har vi fått den bestämda uppfattningen om att det lönar sig för företag att satsa på frisk 

och välmående personal. Frisk personal är mer effektiv och mer lönsam för företaget, genom 

att kostnaderna för sjukfrånvaro uteblir och den ordinarie personalen oftast är mer produktiv 

än vikarierna. 

 

När vi började undersökningen, avseende vår forskningsfråga, var vår tanke att det avsåg 

friskvård. Efter intervjuer och frågor till våra undersökta företag, har vi förstått att de lägger in 

mer i detta uttryck än vad vi hade som utgångspunkt. Arbetsmiljön, såväl den psykiska som 

fysiska, är något som företagen lägger in i detta begrepp och de arbetar kontinuerligt med 

förbättringsprojekt inom detta område. Friskvård är dock en del i arbetet med att se till att de 

anställda mår bra och de undersökta företagen har det med i sitt arbete angående personalen. 

Vår från början snäva syn när det gäller personalbefrämjande åtgärder har vidgats till att 

också omfatta rent arbetsmiljöarbete.  
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6.1.2 Slutsatser av vår forskningsfråga 

Båda företagen har olika personalrelaterade mål och nyckeltal. De arbetar med personalfrågor 

i sitt strategiarbete, framförallt på fabriks/enhetsnivå. Företagen ser sin personal som en resurs 

det är värt att värna om och investera pengar i. Företagen har liknande mål, det vill säga båda 

vill få ner sjukfrånvaron och ha en god arbetsmiljö för sina anställda.  

 

Balansen är viktig ur olika perspektiv, både externt och internt inom företaget. Balans mellan 

arbete och fritid är en av grundstenarna till att minska sjukfrånvaron (Angelöw, 2002). Detta 

slår framförallt Södra fast i sin personalpolitik som eftersträvar en respektfull helhetssyn på 

människan. Ett av Södras mål är god hälsa hos personalen inom företaget.  

 

Vi kan konstatera att Gapro kan få svårt att nå sitt mål vad det gäller långtidssjukskrivna, då 

de dels har nollvision för långtidssjukskrivna, dels har en snäv definition av vad 

korttidssjukskrivning är (mindre än åtta dagar). Det räcker att någon på företaget får 

influensan eller dylikt för att målet det året inte håller. Förslagsvis kan de behöva utveckla 

definitionerna till att bli tre kategorier, 1-7: e dagen, 8-21: e dagen och från 22: e dagen för att 

få en mer nyanserad bild av sjukskrivningarna samt kunna vidta åtgärder där det behövs. I 

Gapros fall går det att utläsa att deras strategi håller när det gäller korttidssjukfrånvaron, 

eftersom de befinner sig under det uppsatta målet.  

 

Tarkett har ett lite annorlunda mål jämfört med Gapro vad det gäller sjuktalen, då de vill ha en 

kontinuerlig förbättring år från år. De skiljer samtidigt inte på lång och korttidssjukfrånvaro i 

sin externa redovisning, av sina mål eller nyckeltal, vilket gör att detta mätinstrument lätt blir 

trubbigt.  

 

Båda företagen har insett betydelsen av ledarskapets roll i syfte att få en hälsosam arbetsplats 

och välmående personal. Menkel, Österblom (2000) menar att det inte bara behövs ett 

ledarskap som talar om betydelsen av god hälsa, utan även föregår med gott exempel.   
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6.1.3 Förslag till företagen 

Båda företagen skulle kunna bli bättre genom att studera andra företag, så kallad 

benchmarking, vilket innebär att göra jämförelser, bli inspirerad och lära av andra. Syftet med 

benchmarking är att ta det bästa från andra företag och förbättra sin egen verksamhet. Detta 

innebär inte att härma någon utan att ta det bästa ifrån olika håll och göra det till ett eget 

vinnande koncept (Peters, 1995). Tarkett kan till exempel lära av Gapro att det går att erbjuda 

friskvård under arbetstid även om det finns skiftarbete på arbetsplatsen. Gapro kan å sin sida 

lära av Tarkett att det kan löna sig att uppmuntra sina medarbetare mer till friskvård även på 

fritiden genom olika bidrag.  

 

Ett sätt för företagen att få en klar bild över hur deras personal upplever sin arbetsplats är att 

införa hälsobokslut. Regeringen har tagit med det i sitt 11-punktsprogram som en väg att få 

ökad hälsa i arbetslivet. Detta för att få en ökad kännedom och förståelse om arbetsmiljön, 

hälsan, ekonomin samt personalen i organisationen (Liukkonen, 2002). Det är ett omfattande 

arbete för företagen, men det kan löna sig i längden.  

 

I vår undersökning kom vi i kontakt med Nyckeltalsinstitutet som arbetar med att ta fram 

relevanta nyckeltal för nyckelresursen personal. Vill företagen ta fram fler personalrelaterade 

nyckeltal till sin verksamhet, kan de ta kontakt med detta företag.  

 

6.1.4 Kritik mot slutsatser 

Varje företag är unikt i sitt slag och kan inte överta en idé från ett annat företag utan att 

anpassa det till sina egna behov och omständigheter. Likaså måste företagen vara 

uppmärksamma på att vad som passar ett företag, inte nödvändigtvis är bra för ett annat. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Studier av den här karaktären kan studeras utifrån olika perspektiv och med hjälp av andra 

metoder. Ett perspektiv vore att utforska det utifrån medarbetarnas perspektiv och undersöka 

vad de anser om personalbefrämjande åtgärder. Dessutom kan en fördjupad studie av 

företagens strategiarbete, avseende personalperspektivet, vara av intresse. En annan vinkel av 

ämnet kan vara att undersöka om de personalbefrämjande åtgärderna verkligen ger effekt eller 

om det bara är en vanlig uppfattning som finns. Ytterligare infallsvinklar att undersöka är om 

nyckeltalen verkligen mäter det de ska mäta. Något som även kan vara intressant är att göra 

en jämförelse mellan fler företag om vilka nyckeltal de använder och om det finns vissa 

signifikanta skillnader mellan olika områden, både inriktningsmässigt, storleksmässig och 

geografiskt sett. Vidare kan en infallsvinkel vara att mäta i siffror vad det kostar företag att ha 

sjuk personal.  

 

6.3 Kritik mot arbetet 

Vi är medvetna om att den begränsade tiden vi har haft till förfogande har gjort att vi inte har 

kunnat intervjua alla de personer vi skulle ha behövt. Detta för att kunna få en fullständig bild 

av hur företagen arbetar med personalrelaterade frågor. Framförallt skulle vi ha intervjuat fler 

personer som arbetar direkt med strategiarbetet i företagen, men tiden medgav inte detta. Vi 

hade även kunnat intervjua ansvariga högre upp i koncernen för att få en mer nyanserad bild 

av deras tillvägagångssätt.  

 

Vi tycker att vi har uppnått undersökningens syfte, men att vi hade kunnat gå mer på djupet. 

Detta för att bättre kunna ta reda på hur företagen använder nyckeltalen i sitt strategiarbete 

samt hur dessa är framtagna. Företag har oftast klara riktlinjer hur deras strategiarbete ska gå 

till och dessa förmedlar företagen gärna. Det kan vara svårt för oss att veta om företagen följer 

de uppsatta riktlinjerna i sitt strategiarbete, eller om verkligheten är annorlunda. 
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6.4 Källkritik 

Vi har försökt att använda oss av relevant litteratur som behandlar ämnet i vår 

forskningsfråga. Källorna har vi hämtat främst från erkända och etablerade författare. Vi är 

dock medvetna om att vissa fel och brister kan förekomma, då vi inte är några erfarna 

forskare.  
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Bilaga  
 
 
Intervjufrågor  
 
 

1. Ni har nyligen fått tilldelat ett arbetsmiljöpris. Vad ingick i detta pris och vad betyder 

detta pris för er? 

2. Vilka personalbefrämjande åtgärder har ni inom företaget? 

3. Hur går ert strategiarbete till? 

4. Hur ingår personalpolicyn i den strategiska verksamhetsplaneringen?  

5. Vilka mål har ni som riktar sig mot personalens hälsa? 

6. Vilka personalrelaterade nyckeltal arbetar ni med? 

7. Hur vet ni att rätt mått mäts och att era nyckeltal är relevanta? 

 

 

 
Fråga 1 berör enbart Tarkett.  
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