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  Sammanfattning 
 
 
Titel:  BSC i kampen mot ohälsa 
 
Författare:  Mariann Lundin och Charlotte Nyström 
 
Handledare:  Eva Wittbom 
 
Nivå:  Kandidatuppsats, C-nivå 
 
Problem: Ohälsan har den senaste tiden varit ett hett debatterat ämne och 

diagnoserna stress, utbrändhet och depression har fyrdubblats sedan 
1998. Den kan utvecklas till nästa stora kostnadskris och kan ge 
konsekvenser på den svenska ekonomins tillväxt. Vad kan man göra 
för att förebygga ohälsa? Behövs det andra mått än de finansiella för 
att upptäcka om ett företag har problem?  
Vilken roll kan Balanced Scorecard (BSC) spela för att förebygga 
psykisk arbetsrelaterad ohälsa och vilka mått kan i så fall vara viktiga 
att uppmärksamma och följa upp? 

 
Syfte:  Syftet med uppsatsen är: 
 

 Att undersöka BSC:s eventuella roll för att förebygga psykisk 
arbetsrelaterad ohälsa. 

 
 Att ge förslag till eventuella mått som kan vara viktiga att 

uppmärksamma och följa upp för att förebygga psykisk 
arbetsrelaterad ohälsa. 

 
Metod: Eftersom vi hade uppfattningen om att vår problemfråga var inom ett 

känsligt område valde vi att till största delen inrikta oss på den 
kvalitativa metoden med några kvantitativa inslag. För att samla in 
data gjorde vi dels en personlig intervju och dels telefonintervjuer. 
Förutom intervjumaterialet har vi använt oss av artiklar, tidskrifter och 
litteratur inom ämnesområdet som underlag för vår kandidatuppsats. 

 
Slutsats: Vi ser att BSC kan spela en roll för att förebygga ohälsa, då man 

behöver mäta flera aspekter av sin omgivning för att få kunskap om 
hur organisationen fungerar. 

 
 Vi föreslår ett nöjdanställd-index, som vi tagit fram utifrån 

oförenligheterna mellan människa och arbete. 

 



 

Abstract 
 
 
Title:  BSC in the struggle for burnout  
 
Authors:  Mariann Lundin and Charlotte Nyström 
 
Tutor:  Eva Wittbom 
 
Level:  Bachelor essay, C-level 
 
Problem:  Burnout has lately been a highly debated subject and the diagnose of  

stress, burnout and depression have four doubled since 1998. Burnout 
can develop to be the next big crisis of cost and can give 
consequences on the growth of the Swedish economy. What can you 
do to prevent burnout? Do you need other measures than financial 
measures to discover if a company is having a problem? 
Which role can Balanced Scorecard (BSC) play to prevent burnout 
and what measures can in that case be important to notice and follow 
up? 

 
Purpose:  The purpose of this essay is: 
 

 To examine the possible role of BSC to prevent burnout. 
 

 To give suggestions for possible measures which can be important 
to notice and follow up to prevent burnout. 

 
Method:  Since we got the impression that our problem was in sensitive area  
  we decided to concentrate on the qualitative method with a few  
  quantitative contributions. To collect data we did a personal  
  interview as well as telephone interviews. Except the material from  

the interviews we have been using articles, magazines and literature 
within the subject field as a basis for our essay. 

 
Conclusion:  We see that BSC can play a role to prevent burnout since you need to  
  measure various aspects of your environment to get knowledge of  
  how the organization works. 
 
  We suggest a satisfiedemployed-index, which we have developed 
   from the inconsistencies between people and work. 
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1. Problematisering 
 

1.1 Problembakgrund 
Utbrändhet har på senare tid varit ett hett debatterat ämne. Det finns olika uppfattningar om 

utbrändhet är ett nytt fenomen eller inte och var det primära problemet ligger, så verkar de flesta 

vara överens om att utbrändhet får allvarliga konsekvenser, för den enskilde individen, för 

hans/hennes arbetsgivare, och för samhället i stort. Stressen har blivit ett stort problem i det nya 

arbetslivet. I övergången från den gamla ekonomin till den nya ekonomin har psykosociala 

arbetsmiljöproblem ökat drastiskt, det visar TCO:s rapport ”Stressad, engagerad och utbränd eller 

uttråkad och frisk?”. De stora arbetsmiljöfrågorna handlar inte längre om tunga lyft, utan om 

mental överansträngning (Aftonbladet, 000524). Den 7: e april är det Världshälsodagen. 

Världshälsoorganisationen (WHO) celebrerar varje år den dagen genom att fokusera på ett 

särskilt tema. I år (2001) uppmärksammades för första gången den psykiska ohälsan (DN, 

010407).  

 

Begreppet utbrändhet kommer ursprungligen från engelskans burned out. Det användes av bland 

annat författaren Graham Greene i romanen ”A Burnt-Out Case” från 1960-talets början, för att 

beskriva en lepraläkares möte med en cynisk och nedsliten arkitekt på en missionsstation i Afrika 

(Dagens Medicin, 000114). Ordet utbrändhet kom inte i vetenskapligt bruk förrän på 1970-talet, 

då det lanserades av amerikanskan Christina Maslach (TT Nyhetsbanken, 000720). Uttrycket 

innebär kroppsliga smärtor och värk, men också koncentrationssvårigheter och minnesstörningar. 

Det är bl.a. dessa symptom tillsammans med stress i arbetet som kallas utbrändhet, men enligt 

flera forskare, som Lars Jacobsson, Danuta Wasserman och Marie Åsberg, är detta inte någon bra 

benämning. Ordet utmattningsdepression beskriver bättre vad det är frågan om (DN, 010407). 

 

Ohälsan kan utvecklas till nästa stora kostnadskris, inte minst i ett samhälle med brist på 

arbetskraft. Den skenande stressproblematiken är därför ett problem för den svenska ekonomins 

tillväxt (TCO, 000606). Arbetsmiljöundersökningar i hela Europa har visat att länderna i 

Sydeuropa redovisar mer omfattande problem med den fysiska och ergonomiska arbetsmiljön, 
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medan länderna i norra Europa redovisar mycket högre grad av stress (Jürisoo, 2001). Osäkerhet i 

anställning, bristande inflytande och högt drivna krav ökar utsattheten och risken för sjuklighet 

och sjukfrånvaro. Den arbetsrelaterade stressen och de ökade kraven har utgjort en tydlig trend 

under 90-talet. Sedan mitten av 1990-talet redovisar en stor majoritet i en del yrkesgrupper att de 

upplever det svårt att hinna med sina arbetsuppgifter och har svårt att koppla av på fritiden 

(Jürisso, 2001). 

 

Dessvärre har nittiotalets hårda ekonomiska kur även haft negativa effekter, som nu ger 

långtgående statsfinansiella konsekvenser. Diagnoserna stress, utbrändhet och depression har 

fyrdubblats sedan 1998. Förtidspensionerna och sjukskrivningarna kostar i år (2001) statskassan 

ca 88 miljarder kronor, en dryg tiondel av statsbudgeten. En av orsakerna till den här negativa 

utvecklingen är att det är möjligt för förvaltningar och företag att göra kortsiktiga besparings- och 

produktivitetsvinster på arbetsmiljöns bekostnad (Bit, 010123). 

 

Det finns delade meningar om vad som ligger bakom den ökade utbrändheten. Många tycks finna 

orsaken i arbetsmiljön och i den rådande arbetssituationen. En arbetsrelaterad förklaring till den 

ökade stressen kan vara att organisationer i allt större utsträckning använder sig av 

projektarbetsformen för att genomföra arbetsuppgifter. En annan arbetsrelaterad förklaring kan 

vara de ständiga organisationsförändringar som karaktäriserar många företag idag. Internationella 

forskare pekar på sambandet mellan dålig arbetsorganisation och utbrändhet. Christina Maslach, 

professor i psykologi vid University of California, Berkeley, hävdar att depression och utbrändhet 

i första hand inte är ett personligt problem utan ett organisationsproblem (Bit, 000904). Man kan 

även finna förklaringar utanför själva arbetet. Professorn i hälsovetenskap och som är knuten till 

Högskolan i Gävle och Karolinska Institutet, Marcello Ferrada-Noli, hävdade t.ex. i en 

debattartikel i Dagens Nyheter, den 20 oktober 2000, att den upplevda stressen kan bero på andra 

förhållanden som parrelation och familjesituationen. 
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I en debattartikel av finansminister Bosse Ringholm m.fl. i Dagens Nyheter, den 19 juli 2000, 

sägs det så här: 

 

”Människorna är samhällets viktigaste resurs. Utvecklingen - att alltfler slås ut p.g.a. sjukdom, 

skador och stress – är nu så allvarlig att regeringen beslutat att vi fyra statsråd gemensamt ska 

analysera problemen och på bred front inleda ett arbete som i grunden ska komma åt 

orsakerna”. 

 

De fyra statsråden är Ingela Thalén, Bosse Ringholm, Mona Sahlin och Lars Engqvist (DN, 

000719).  

 
1.2 Problemdiskussion 
Vi tycker att utbrändhet är ett allvarligt problem då det tas upp på regeringsnivå och funderingar 

finns om lagar behövs ändras eller stärkas för att förhindra och komma till rätta med problemet 

om utbrändhet. Det finns också ett personligt intresse då det är vår egen och även hela 

mänsklighetens framtid det handlar om. Ska arbetslivet vara på detta viset? Även inom EU ses 

detta som ett allvarligt problem. Professor Lennart Levi vid avdelningen för stressforskning på 

Karolinska Institutet, har tillsammans med studierektor Inger Levi på uppdrag av EU-

kommissionen utarbetat en handledning om arbetsrelaterad stress. Den heter ”Guidance on 

workrelated stress” (Bit, 000904). Det är inte längre bara en modetrend i media som många 

hävdar.  

 

Vi har fått uppfattningen om att det finns stor okunskap kring utbrändhet och vad man kan göra 

för att förebygga den. Alla yrkesgrupper verkar vara drabbade. Den offentliga sektorn, såsom 

vård, omsorg, skola och polisväsende, tycks speciellt drabbade, men också de som arbetar inom 

den så kallade nya ekonomin, dit räknas bl.a. media, IT, finanser, försäkringar och 

telekommunikation, tycks vara påverkade. Enligt Marie Åsberg, professor vid psykiatriska 

kliniken på Karolinska Institutet, är det ofta människor som har varit ambitiösa och 

framgångsrika som drabbas. Upprepade omorganisationer är en bidragande orsak. Man känner 

sig kränkt och maktlös och plötsligt går man in i väggen (TT Nyhetsbanken, 000720). Utbrändhet 
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drabbar i lika hög grad kvinnor som män. Det finns ingen tydlig forskning som visar motsatsen. 

Däremot finns smärre skillnader i hur tillståndet yttrar sig. Likheterna är större än skillnaderna. 

En liten skillnad är att män tenderar att bli mer cyniska medan kvinnor visar en större emotionell 

trötthet (Svenska Dagbladet, 000728). Man behöver inte vara gammal för att drabbas. Det finns 

studier som visar att förhållandevis unga människor också drabbas. Den yngsta kvinnan var 

tjugoett år och den yngsta mannen var trettiotre år (Dagens Medicin, 000523). 

 

Vi har utifrån samhällsdebatten fått uppfattningen om att finns en bristande kunskap och 

omedvetenhet kring hur arbetsgivarna ska hantera utbrändhet. Det går inte nog att understryka 

ledarskapets betydelse för personalens välbefinnande. Är det en mogen och trygg chef som kan 

sätta rimliga gränser och uppmärksamma problemen på ett tidigt stadium, kan man stå ut med 

ganska mycket på sin arbetsplats (Dagens Medicin, 001114). Cheferna måste bli medvetna om att 

det är ett problem. Det är både den högsta och den närmaste chefens ansvar. 

 

Paula Liukkonen, doktor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, har räknat ut att 

en chef som sjukskrivs ett halvår till följd av utbrändhet kostar företaget 4 Mkr, en IT-tjänsteman 

kostar 1 Mkr. En fråga man kan ställa sig är varför man ska räkna på utbrändhet. Varför inte bota 

utan att veta den exakta kostnaden? Varför måste vi ha siffror på allt? Det är vanligt att mäta allt i 

kronor och ören inom företagsekonomin. Det leder ofta till en eftersläpande effekt vid mätning av 

olika utfall, som innebär att informationen som fås bygger på historiska siffror. Utifrån detta kan 

då felaktiga beslut fattas om framtiden. Kan inte företagen ta problemen på allvar utan en exakt 

prislapp? Det verkar inte så, för enligt Kenth Berndtsson, personalchef på Volvo Transport, var 

det viktigt att få fram en kostnad för utbrändheten för att få koncernledningen att lyssna (Dagens 

Industri, 010125). 

 

Behövs det andra mått än de finansiella för att upptäcka problemen i tid? Att använda andra mått 

än pengar för att förklara vad man gör är ju inget nytt. Nyckeltal av olika slag finns det gott om i 

företag och förvaltningar. Skillnaden är att fokusera på en medvetet vald och överblickbar skara 

mått, och att använda dem för att enas om och kommunicera strategisk inriktning. Styrkortet 

hjälper till att skapa ”balans” mellan olika hänsyn, så som dess namn anger (Balanced Scorecard, 
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eller förkortat BSC). Kan kanske BSC vara ett sätt att styra så att utbrändhet kan förebyggas? 

Enligt Olve, Roy och Wetter (1999) ses måtten som en komplettering av den ekonomiska 

styrningen, ett sätt att minska risken för skadlig kortsiktighet och samtidigt skapa en stark 

medvetenhet i organisationen (företaget) om vad som är meningen med det man gör och vilka 

antaganden om framtiden och företaget som det bygger på. På en del håll talas det om att gå från 

ekonomistyrning till verksamhetsstyrning. Men egentligen rör det sig om ekonomi i en djupare 

mening än den slarviga vardagsbetydelsen pengar. God ekonomi betyder god hushållning med 

resurser. Idag är företag så mycket mer än ett satsat penningkapital. Hur vi hushållar med 

talanger, marknadspositioner och lagrad kunskap är väl så viktigt. 

 

Vad är det som bör värderas? Vilket perspektiv ska intas? Utan tvivel går det inte att bortse från 

avkastningar, vinster och intäkter. De är de konkreta måtten på ett företags framgång och de 

måste förbli påtagliga. Men vad finns det mer som räknas? Vad är det som får ett företag att se 

bortom balansräkningen till nya mått att mäta verksamhetens värde? Skandia, det största 

försäkrings- och finansbolaget i Skandinavien, var först i världen med att ge ut en offentlig 

årsrapport kring det intellektuella kapitalet som ett supplement till den finansiella redovisningen. 

Företagsledarna hade insett att företagets konkurrensstyrka låg mindre och mindre i de 

traditionellt redovisade tillgångarna – byggnader, maskiner och inventarier – utan snarare i ett 

antal nya faktorer som individuell kapacitet, samverkande marknadsrelationer och förmågan att 

leda kompetensflödet (Edvinsson & Malone, 1998). 

 

Enligt Anthony & Govindarajan (2001) är målet med mätsystem över de kritiska faktorerna 

(performance measurement system) att implementera företagets strategi. Ledningen väljer ut mått 

som bäst representerar företagets strategi. Dessa mått kan ses som nuvarande och framtida 

kritiska framgångsfaktorer, om de förbättras, så har företaget implementerat sin strategi på ett bra 

sätt. Strategin definierar de kritiska framgångsfaktorerna, om dessa faktorer mäts och 

uppmärksammas, då blir människor motiverade att uppnå dem. 
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Figuren tycker vi säger mycket. Vad som är viktigt mäts, det som mäts blir gjort, det som blir 

gjort uppmärksammas och belönas, det som uppmärksammas och belönas anses spela roll. Att 

enbart lita på finansiella mått är inte tillräckligt och kan faktiskt vara icke-funktionellt av olika 

anledningar. Det kan t.ex. vara att uppmuntra till kortsiktigt tänkande som inte är i företagets 

långsiktiga intresse (Anthony & Govindarajan, 2001). 

 

Vad finns det för beredskap för utbrändhet i företagen, finns det någon överhuvudtaget? För att 

kunna förebygga och åtgärda utbrändhet måste företagen veta de bakomliggande orsakerna till 

problemet. Vad kan företagen konkret göra för att förbättra en arbetssituation och därmed minska 

utbrändheten? Ett sätt kan vara att såväl bygga hälsa som att förebygga ohälsa. Något som även 

försvårar för företagen, och som vi upplever som ett problem/dilemma, är alla benämningar som 

likställs med utbrändhet. I litteraturen och i artiklar används ett flertal ord som vi kan se exempel 

på i vår problembakgrund och problemdiskussion. Det är bl.a. stress, utbrändhet, mental 

överansträngning och psykisk ohälsa. Vi väljer att använda benämningen psykisk arbetsrelaterad 

ohälsa då utbränd låter som om något har bränt ner till aska. Ordet psykisk arbetsrelaterad ohälsa 

tycker vi är en bättre beskrivning på tillståndet. Enligt professor Ferrada-Noli är det osäkert om 

utbrändhet existerar som vetenskapligt begrepp. Utbrändhet finns inte upptaget i Socialstyrelsens 

STRATEGY

What counts,
gets measured

What get 
measured, 
gets done

What gets 
done, gets 
rewarded

What gets 
rewarded, 
really counts

Figur 1.1 Det som mäts uppmärksammas 
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officiellt sanktionerade klassifikationssystem som används i Sverige både inom forskningen och 

inom klinisk verksamhet (DN, 001020). 

 

1.3 Problemformulering 
Utifrån vår problembakgrund och diskussion finner vi det relevant att ställa följande fråga:  

 
 Vilken roll kan BSC spela för att förebygga psykisk arbetsrelaterad ohälsa och vilka mått kan i 

så fall vara viktiga att uppmärksamma och följa upp? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är: 

 
 att undersöka BSC:s eventuella roll för att förebygga psykisk arbetsrelaterad ohälsa. 

 att ge förslag på eventuella mått som kan vara viktiga att uppmärksamma och följa upp för att 

förebygga psykisk arbetsrelaterad ohälsa. 

 

1.5 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till den psykiska arbetsrelaterade ohälsan som ger konsekvenser på 

arbetsplatsen. 

 

1.6 Förtydligande 
Vi har valt att i fortsättningen av arbetet använda oss endast benämningen ohälsa fastän vi menar 

den psykiskt arbetsrelaterade ohälsan. Anledningen till detta är att benämningen känns klumpig 

att läsa då den förekommer ofta. 
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2. Metod 
 

2.1 Inledning 
Anledningen till att vi valde att skriva om ohälsa var ett personligt intresse och att det är en 

aktuell samhällsfråga. I kursen ”Styrning och styrsystem”, som vi gick tidigare under vårterminen 

läste vi om Balanced Scorecard och de relativt nya idéerna kring verksamhetsstyrning. Där 

försöker man se andra mått än de traditionellt finansiella för att få en bättre balans och helhetssyn 

i företaget. Detta väckte tankar och funderingar kring om BSC kan vara ett sätt att 

uppmärksamma de ökade problemen med ohälsa. 

 

2.2 Angreppssätt 
Det finns olika sätt att se på tillvaron, vi ser saker och ting ur olika perspektiv. Vilket perspektiv 

man väljer kan påverka hur man ser på problem och frågeställningar. Analyseras problemet 

utifrån ett företagsledningsperspektiv får man ett resultat och analyseras problemet utifrån de 

anställdas synvinkel får man troligtvis ett annat resultat (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). 

 

Vi började med att söka efter frågor och problem i samhällsdebatten som vi fann aktuella och 

intressanta. Utifrån problemet använde vi empirin för att undersöka BSC:s eventuella roll för att 

förebygga ohälsa och vilka mått som kan vara viktiga att uppmärksamma och följa upp. Vi valde 

att angripa problemet utifrån ett ledningsperspektiv eftersom det ligger i företagets intresse att 

upprätthålla en god arbetsmiljö och därför är intresserade av relevanta mått att uppmärksamma 

och följa upp. 

 

För att få ett bra utgångsläge för vår undersökning beslöt vi att ta hjälp av företagshälsovården. 

Då de representerar både de anställda och företaget kan vår förhoppning att utgå från ett 

ledningsperspektiv ha rubbats en aning. 
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2.3 Tillvägagångssätt 
2.3.1 Kvantitativ eller kvalitativ metod 

Trots att man väljer antingen den kvalitativa eller kvantitativa forskningsvägen, kommer man inte 

helt ifrån den andra vägen. Den kvantitativa inriktningen har många gånger kvalitativa inslag 

precis som den kvalitativa inriktningen använder sig av kvantitativ information. Då forskning 

oftast beskrivs i termer av det ena eller det andra är det trots allt nödvändigt att klargöra vad som 

kan sägas vara utmärkande drag för den kvantitativa respektive den kvalitativa forskningen (Patel 

& Tebelius, 1987). Den kvantitativa metodteorin utgår från den positivistiska vetenskapsteorin. 

Den är inriktad på frågan hur man mäter olika företeelser och sambandet mellan dem. Den 

hermeneutiska vetenskapsteorin ligger till grund för kvalitativ metodteori och handlar om 

tolkning och förståelse (Lundahl & Skärvad, 1999). 

 

Då vi hade uppfattningen om att vår problemfråga var inom ett känsligt område valde vi till 

största delen att inrikta oss på den kvalitativa metoden. Genom att gå den kvalitativa vägen kan 

man fånga den mjuka datan som kan vara olika personers bedömningar av en situation (i vårt fall 

företagshälsovården och de personalansvariga). Vi började med att göra en personlig intervju 

med företagshälsovården. Vid denna intervju skulle två representanter för företagshälsovården 

närvara, en sjuksköterska med inriktning på stressrelaterade besvär och en sjukgymnast med 

inriktning på arbetsmiljöfrågor. Vid intervjutillfället kunde endast sjuksköterskan närvara. Detta 

fick till följd att vi fick ställa kompletterande frågor om arbetsmiljön per telefon vid ett senare 

tillfälle. 

 

Nästa val vi ställdes inför var om vi skulle välja att göra personliga intervjuer eller 

telefonintervjuer på olika företag. Vi valde att tala med personalansvariga då vi ansåg att de var 

mest insatta i problematiken med arbetsrelaterad ohälsa. Om vi valde personliga intervjuer hade 

vi tänkt kontakta två till tre företag och om vi valde telefonintervjuer hade vi tänkt ringa till cirka 

tio företag. P.g.a. att vår problemfråga var inom ett känsligt område förstod vi att vi skulle stöta 

på problem oberoende vilken intervjuform vi än valde och även att resultatet troligtvis skulle 

påverkas av vårt val. Vår första tanke var att intervjua några företag per telefon som vi trodde att 

företagshälsovården skulle kunna tipsa oss om. Då företagshälsovården inte kunde lämna ut namn 
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på sina kunder (företag) p.g.a. sekretessen fick vi informationen av dem att alla branscher är 

drabbade, och tipset att söka i vår närmaste omgivning (Ronneby och Karlskrona). 

 

Fördelar med telefonintervjuer är bl.a. att de går snabbt att genomföra, det är hög svarsfrekvens 

och låg kostnad per intervju. Det som kan vara negativt är att det inte går att ställa för 

komplicerade eller för känsliga frågor (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Frågan vi ställde 

oss nu var om vi skulle få fram den information vi ville ha per telefon eller var vi tvungna att 

tänka om? Kanske vore personliga intervjuer en bättre idé? Vid personliga intervjuer trodde vi att 

vi skulle få en bättre inblick och djupare förståelse om problemet än vid telefonintervjuer. Då det 

kan dröja innan de tilltänkta intervjupersonerna har tid för ett möte bekymrade det oss att vi inte 

skulle hinna utföra intervjuerna inom tidsramarna för vårt arbete. 

 

Efter dessa funderingar valde vi till slut att göra telefonintervjuer. Vi grundade vårt val på att 

tiden inte skulle räcka till att genomföra personliga intervjuer. Fler nackdelar som vi fick erfara 

med telefonintervjuer var att de personer som vi ville tala med inte alltid var tillgängliga. Vi 

märke också en viss ovilja från företagen att tala om problemet. Detta ledde till att våra resultat 

från telefonintervjuerna inte blev så innehållsrika som vi hade förväntat oss och med facit i hand 

tror vi att personliga intervjuer hade fångat problemet på ett bättre sätt. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod  
När man ska samla in data finns det olika källor att använda sig av. De kan delas in i 

sekundärdata och primärdata. 

 

 Data som redan finns kallas för sekundärdata. Dessa data har redan tidigare samlats in av 

någon annan för något annat ändamål. 

 Data som man själv samlar in kallas för primärdata. Primärdata samlar man själv in för att 

använda till ett bestämt ändamål. 
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Då det rimligen både är enklare och billigare att använda uppgifter och information som någon 

annan redan samlat in, utnyttjar man den sekundära datan först. Skulle inte sekundärdatan man 

hittar räcka till får den kompletteras med primärdata, som samlas in på ett lämpligt sätt (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 1997). 

 

Vi började vårt arbete med att läsa en rad artiklar, från Internet och tidskrifter, som behandlade 

ohälsa i allmänhet för att sedan söka lämplig litteratur inom vårt problemområde. Empiriska data 

samlades in genom en personlig intervju och telefonintervjuer. 

 

2.4.1 Sekundärdata 

Litteratur: Artiklar, böcker, examensarbete och tidigare kurslitteratur inom studieområdet har vi 

funnit genom databassökningar. Artiklar har även tagits från tidskrifter. Relevant litteratur har 

också rekommenderats av handledare och andra lärare. Vi har även använt oss av Internet för 

ytterligare och kompletterade information. Material från företagshälsovården och 

Arbetsmiljöverket har också varit till god hjälp för vårt arbete. 

 

2.4.2 Primärdata 

Den primära datan bestod av en personlig intervju med en sjuksköterska på företagshälsovården 

som var specialiserad på stressrelaterade besvär. Den personliga intervjun kompletterades senare 

av en telefonintervju med en sjukgymnast med inriktning på arbetsmiljöfrågor, som inte kunde 

närvara vid den personliga intervjun. Telefonintervjuer genomfördes också på olika företag och 

de som intervjuades hade personalansvar. 

 

Vid all insamling av data har man en avvägning mellan tre olika variabler: kvalitet, kostnad och 

hastighet (tid) som följer här nedan. 
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De dubbelriktade pilarna visar beroendena mellan variablerna. Beroendet går åt båda hållen 

mellan variablerna. Pilarna visar även att man alltid måste göra en avvägning mellan: kvalitet i en 

undersökning kan ofta ökas med högre kostnader, en snabb undersökning sker ofta till priset av 

sänkt kvalitet, men blir å andra sidan kanske billigare (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997).  

 

I vårt arbete gjorde vi avvägningen mellan dessa variabler. Vi tror att vi hade fått ett bättre 

underlag (kvalitet) att analysera genom att göra personliga intervjuer istället för de 

telefonintervjuer som gjordes. Tiden var också en variabel som påverkade vår datainsamling. Då 

vi inte hade några kostnader som t.ex. resor, påverkade inte denna variabel datainsamlingen. 

 

2.5 Urval/Val av intervjuarobjekt 
Eftersom uppsatsen handlar om ohälsa beslöt vi oss för att kontakta en företagshälsovård som 

befann sig i vår närhet och som vi båda hade hört talas om. Valet föll på Previa i Karlskrona, en 

av många företagshälsovårdsenheter i Sverige. Vid telefonsamtal presenterade vi vår 

problemfråga och blev rekommenderade att tala med en sjuksköterska med inriktning på 

stressrelaterade besvär. På förslag från sjuksköterskan bestämdes det att även en sjukgymnast 

med inriktning på arbetsmiljöfrågor skulle närvara vid intervjun. 

Vi hade hoppats att Previa kunde ge exempel på drabbade företag men sekretessen stoppade dem. 

Vid intervjun fick vi klart för oss att alla branscher var drabbade av ohälsa och att problemet 

ökade. Tipset vi fick var att kontakta företag i vår omgivning. Vi bestämde då oss för att kontakta 

allmänt kända företag/organisationer med kontor i Karlskrona- och Ronnebyområdet. Företagen 

vi kontaktade har minst 100 anställda och finns i olika branscher inom både den privata och 

offentliga sektorn såsom IT, detaljhandel, vård, skola och tillverkning. 

Hastighet

Kostnad Kvalitet

Figur 2.1 Avvägning mellan variabler 
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Ordet ”intervju” innebär i ett vetenskapligt sammanhang, intervjuer som är personliga i den 

meningen att en intervjuare träffar en intervjuperson och genomför en intervju. Men det finns 

också telefonintervjuer, som det framgår av namnet genomförs dessa via ett telefonsamtal (Patel 

& Tebelius, 1987). Ett vanligt sätt att skilja på olika typer av intervjuer är att utgå från graden av 

standardisering. Hög grad av standardisering innebär att såväl frågeformuleringen som 

ordningsföljden är bestämd i förväg. Utfrågning av olika personer i samma undersökning ska ske 

på samma sätt. Vid ostandardiserade intervjuer kan frågeformuleringar och ordningsföljd vara 

mera fritt (Lundahl & Skärvad, 1999). Det finns många intervjuer som inte kan kategoriseras som 

helt standardiserade, respektive helt ostandardiserade. Man talar då om semistandardiserade 

intervjuer. Frågor har bestämts i förväg och man kan följa upp svaren med uppföljningsfrågor 

som t.ex. ”vill du utveckla det?” (ibid.). Vi utformade tre olika frågeformulär innan intervjuerna, 

ett för den personliga intervjun, ett för den kompletterande telefonintervjun och ett för 

telefonintervjuerna med de olika företagen. Frågeformulären fungerade som stöd och checklista 

vid intervjuerna. Här använde vi både benämningarna ohälsa och utbrändhet för att tydliggöra för 

intervjupersonerna vad vi menade. 

 

2.6 Undersökningsmetod/tillvägagångssätt vid intervjuerna 
2.6.1 Personlig intervju med Previa  

(sjuksköterska med inriktning på stressrelaterade besvär) 

Intervjufrågorna utformade vi utifrån den referensram vi skaffat oss under arbetets gång. Tanken 

med frågeformuläret var att börja med breda frågor för att sedan komma närmare själva 

problemfrågan. 

 

Vi kontaktade Previa per telefon och bad att få tala med någon som var kunnig om ohälsa. Efter 

trevligt bemötande bokade vi tid för en personlig intervju. Vi bestämde tillsammans med vår 

intervjuperson att via mail skicka frågorna i förväg så att hon skulle kunna läsa igenom dem och 

förbereda sig. Vi beräknade att intervjun skulle ta ca 1 timme. Vi ställde frågorna utifrån 

frågeformuläret och ställde följdfrågor om något var oklart. Vi valde att använda oss av 

bandspelare så vi kunde få en möjlighet att gå igenom intervjun i lugn och ro och komplettera 

våra anteckningar med rätt information. Vi stämde givetvis av med intervjupersonen att det var i 
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sin ordning att använda bandspelare. Efter intervjun försäkrade vi oss om att vi hade möjlighet att 

återkomma med frågor om något skulle visa sig vara oklart. Direkt efter intervjun sammanställde 

vi vår data vi hade fått in medan intervjun fortfarande var färsk i minnet.  

 

2.6.2 Kompletterande telefonintervju med Previa  

(sjukgymnast med inriktning på arbetsmiljöfrågor) 

Vi fick komplettera vår intervju hos Previa med en telefonintervju. Detta berodde på vår andra 

intervjuperson inte kunde närvara vid den personliga intervjun. Här ställde vi frågor om 

arbetsmiljön och vilka lagar och föreskrifter som gäller. Även här utgick vi från vår referensram 

när vi utformade frågorna. Direkt efter telefonintervjun sammanställde vi resultatet för att 

tolkningen av intervjun skulle bli så exakt som möjligt. Det gick bra att återkomma om något 

skulle vara oklart. 

 

2.6.3 Telefonintervjuer med åtta olika företag  

(personalansvariga) 

Här var det svårt att formulera frågor som skulle vara få och enkla för att kunna genomföras per 

telefon. De skulle även försöka fånga vår problemfråga utan att de uppringda företagen tog illa 

vid sig, eftersom vi under arbetets gång förstått att ohälsa var ett känsligt ämne och många 

företag inte ville kännas vid problemet. Detta stötte vi till viss del på när vi ringde upp och 

berättade om vår problemfråga. Vi hade ett fåtal frågor som skulle besvaras kortfattat eller med 

ja/nej för att vi skulle kunna fånga det mesta som sades under intervjuerna. Varje intervju tog ca 

femton minuter. När intervjuerna var genomförda sammanställde vi varje fråga var för sig så att 

vi skulle få en bättre överblick över resultatet. 

 

Vi hade tänkt ringa till cirka tio företag för att ställa våra frågor. En erfarenhet vi gjorde här var 

att de personer vi tänkte intervjua var svåra att få tag i av olika anledningar. Det var möte, 

semester, tidsbrist och bortkoppling i växeln. Det resulterade i att vi fick ringa till ca femton 

företag och ändå fick vi endast åtta intervjuer. Intervjuerna gav oss främst tips till vilka mått som 

faktiskt används. 
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2.7 Pålitlighet och trovärdighet 
Det är viktigt att man både vid informationsinsamlandet och även senare vid tolkning av 

materialet kan argumentera för pålitligheten i den information som tagits fram. Det ska kunna 

bevisas att tolkningarna inte bygger på stereotypa uppfattningar, förutfattade meningar eller 

lättillgängliga slutsatser. Bevisen kan tas fram på olika sätt bl.a. genom åtgärder som visar att 

insamlings- och tolkningsförfarandet är trovärdigt (Patel & Tebelius, 1987). 

 

När det gäller ett kvalitativt insamlande av materialet ställs det stora krav på forskaren, då denne 

måste kunna engagera sig och gå in med äkta intresse och inlevelse. En stor risk som forskaren 

måste vara mycket medveten om, är att inte bli alltför personligt engagerad, så att tolkningarna 

görs enbart på en individuell nivå. Det behövs en distans till forskningsproblemet samtidigt som 

det krävs inlevelse, öppenhet och fantasi. För att tolkningarna ska bli så trovärdiga som möjligt 

kan man låta uppgiftslämnaren granska tolkningarna som forskaren gjort (ibid.). 

 

Sammanställningarna av de båda intervjuerna från Previa har vi lämnat till respektive 

intervjuperson för granskning och kommentarer för att undvika eventuella tolkningsfel. Vid 

telefonintervjuerna med de olika företagen upplevde vi vid de flesta tillfälle en viss ovilja att tala 

om problemet. Detta tillsammans med det begränsade antalet intervjuer vi gjorde, kan ha 

påverkat pålitligheten och trovärdigheten av vårt resultat. 

 

2.8 Källkritik 
Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt när man använder sig av sekundärdata. Källorna 

som vi hämtar våra sekundärdata ifrån kan vara opartiska, medvetet partiska och vinklade, 

ofullständiga, göra tveksamma urval etc. Konsten att göra bedömningar av källor genom att 

utsätta dem för källkritisk granskning, har vi framför allt lärt oss av historiker (Lundahl & 

Skärvad, 1999). 

 

Källkritiken är en sorts urvalsmetod: man bedömer det material som samlats in och rensar bort 

det som inte är bra och behåller det som åtminstone är acceptabelt. Kritisk granskning av 

källuppgifter gäller givetvis alla källor som man använder: intervjuer, statistik, arkivhandlingar 
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etc. Källgranskningen gäller även Internet. Vad det gäller denna källa finns det ingen enkel väg 

att undersöka källornas tillförlitlighet. Vad som dock inte skadar är att lägga sig till med ett visst 

kritiskt sinnelag mot den information man hittar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). 

 

När det gäller vår undersökning som rör ohälsa är Christina Maslach en av våra huvudkällor. 

Christina Maslach är mest känd som en av föregångsforskarna inom området ohälsa. Hon har 

konstruerat ”The Maslach Burnout Inventory” (MBI), testet som används mest inom forskning 

om ohälsa. Hon har skrivit ett antal artiklar och många andra forskare inom området refererar till 

hennes teorier (www.ISI.libris.kb.se, citationsdatabas via Infocenters hemsida).  

 

En annan huvudkälla är författarna Olve, Roy och Wetter som skrivit boken ”Balanced Scorecard 

i svensk praktik”. De bygger mycket av sina tankar på Kaplan och Norton, som lanserade de 

första tankarna kring konceptet BSC. Det kan förklara den positiva inställning till BSC som vi 

tycker oss ha märkt i boken. 
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3. Teori 
 

Världshälsoorganisationens (WHO: s) definition på begreppet hälsa (1946): 

 

”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro 

av sjukdom och handikapp”.  

 

Därmed beskrivs hälsa som ett positivt tillstånd, vilket inbegriper hela individen i förhållande till 

hans/hennes situation (www.ne.se). 

 

3.1 Ohälsa 
Christina Maslach är professor i psykologi vid University of California, Berkeley, och hon är ett 

ledande namn inom forskningen om ohälsa. I sin bok ”Sanningen om utbrändhet” skriver hon att 

ohälsan har nått epidemiska nivåer i dagens arbetsliv. Det handlar inte så mycket om att 

någonting har blivit fel med oss, utan om att det har skett grundläggande förändringar inom 

arbetslivet, att arbetet har ändrat karaktär. Dagens arbetsplats är en kall, fientlig och krävande 

miljö, såväl ekonomiskt som psykologiskt. Människor är känslomässigt, fysiskt och andligt 

utmattade. Dagliga krav från arbetet, familjen och allting däremellan urholkar deras energi och 

entusiasm. Framgångens glädje och spänningen i att uppnå saker och ting blir allt svårare att få 

del av. Hängivenheten och engagemanget i arbetet avtar. Människor blir cyniska, håller sig på 

avstånd och försöker undvika att dras alltför mycket in i saker och ting. Det här fenomenet är ett 

stort hinder på vägen mot ett bättre arbetsliv (Maslach, 1999). 

 

Vad är det då som har hänt som har framkallat den här krisen? Hur kommer det sig att ohälsa har 

blivit ett vanligt ord i vårt ordförråd? Varför kan inte positivt sinnade arbetare, chefer och ledare i 

samhället göra någonting åt det? Rötterna till det här problemet finns i den ekonomiska 

utvecklingen, i tekniken och i ledarskapsfilosofin. Detta har lett till att företagen ändrat sin 

strategi och åter ser på sina anställda som utbytbara och där aktieägarnas intressen ställs i 

förgrunden. Man är beredd att pressa sina anställda och organisationer till det yttersta för att 
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förbättra produktiviteten som i sin tur ger en tillfredsställande kortsiktig lönsamhet. Detta fås 

genom användning av avancerad teknik och mycket tuff personalpolitik (ibid.). 

 

Vi arbetar allt mer på arbetsplatser där de ekonomiska värdena sätts före de mänskliga. Det som 

gör att vi fungerar som människor, det som inspirerar oss att förutom att arbeta hårt också arbeta 

väl, förbises eller tonas ner. Vi antas anpassa oss till kraven i den sköna nya världen och själva 

hitta sätt att överleva i den. Men när klyftan mellan människorna och arbetskraven är så stor, då 

offras människorna (ibid.). 

 

Då grunderna för en god företagsanda vittrar bort, tycker människor att det är svårt att ställa upp 

helhjärtat för det företag där de arbetar. Det allt hårdare klimatet på företagen leder till att 

medarbetarna i allt högre utsträckning känner av den ökade ohälsan. Det skrivs en mängd artiklar 

och böcker om ämnet om hur man ska hantera sin ohälsa och förbättra sin stresshantering. Enligt 

Christina Maslach är detta ett felaktigt perspektiv. Istället ska man angripa arbetsorganisationen 

och menar att orsakerna till ohälsan hellre står att söka i arbetsmiljön än hos individen. Hon pekar 

på sex oförenligheter mellan människa och arbete: för stor arbetsbelastning, brist på kontroll, 

brist på erkänsla, brist på gemenskap, brist på rättvisa och motstridiga värderingar (ibid.). 

 

 För stor arbetsbelastning 

Vi är tvungna att göra mer och mer på mindre tid med färre resurser. Ur företagets synvinkel 

betyder arbetet produktivitet, ur individens synvinkel betyder arbetet tid och kraft. Att hitta en 

kompromiss mellan dessa bägge perspektiv är grundläggande för att man ska ha balans i sitt 

förhållningssätt till arbetet. Nedskärning av en organisation innebär sällan någon minskning av 

arbetsuppgifter och färre människor måste alltså utföra samma mängd arbete på kortare tid. 

Några pauser mellan de olika arbetsmomenten finns inte längre. Varje arbetsuppgift övergår utan 

avbrott i nästa. Det finns inte tid att hämta andan. 
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 Brist på kontroll 

Människor vill ha möjlighet att välja och fatta beslut, använda sin förmåga att tänka och lösa 

problem och göra insatser för att uppnå de resultat som de hålls ansvariga för. Mellan att ha 

ansvar och att vara kringskuren av stela bestämmelser och en detaljerad övervakning är 

skillnaden som natt och dag. Utan möjlighet att fatta relevanta beslut kan människor slösa bort en 

massa tid på att göra saker som ändå inte leder någon vart. Har de inte kontroll kan de inte få 

balans mellan sina intressen och företagets. De förlorar intresset om de känner att de inte får 

någonting uträttat. 

 

 Brist på erkänsla 

Då vi inte får någon erkänsla, nedvärderas såväl det arbete vi utför som vi själva. Även om alla 

vet att erkännande är viktigt, omsätts inte med nödvändighet denna kunskap i handling. 

Människor hoppas att deras arbeten ska ge dem substantiella belöningar i form av pengar, 

prestige och trygghet, men den senaste tiden har arbetena gett mindre av allt det där, trots att 

människor arbetar mer. En ännu större bidragande orsak till ohälsan, är förlusten av den inre 

tillfredsställelse som ligger i att utföra ett roligt arbete och att lära sig nya saker tillsammans med 

arbetskamrater som man respekterar. Den sammantagna förlusten av inre och yttre kompensation 

minskar möjligheterna till engagemang i arbetet. 

 

 Brist på gemenskap 

Brist på gemenskap blir följden då människor inte längre har någon positiv anknytning till andra 

på arbetsplatsen. De kanske är skilda åt rent fysiskt, de kanske tillbringar större delen av tiden 

framför en dator. Ibland gör tekniken den sociala kontakten opersonlig, som då människor 

tvingas kommunicera genom telefonsvarare eller e-mail istället för med levande människor. Det 

finns inget som är så destruktivt för känslan av gemenskap som kroniska och olösta konflikter. 

Konflikter förgiftar arbetsplatsen med frustration, vrede, rädsla, oro, misstänksamhet och brist på 

respekt. Konflikter sliter sönder nätverket av socialt stöd och gör det mindre troligt att människor 

ställer upp för varandra i svåra tider. 
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 Brist på rättvisa 

En arbetsplats uppfattas som rättvis då tre nyckelelement är närvarande, nämligen förtroende, 

öppenhet och respekt. Då ett företag agerar rättvist sätter det värde på alla som bidrar till dess 

framgångar och visar att alla människor är viktiga. Man tappar förtroendet för ett företag som inte 

är rättvist, eftersom det innebär att de som har makten inte är ärliga och inte respekterar sina 

medarbetare. Bristen på rättvisa blir uppenbar då fördelningen av arbete och löner inte är jämlik 

eller då människor tänjer på reglerna eller fuskar för att ta sig upp. Om rutinerna för klagomål 

och konfliktlösning inte tillåter bägge parter att yttra sig kommer rutinerna att uppfattas som 

orättvisa. Bakom omsorgen om förtroende, öppenhet och respekt ligger en fråga om värderingar. 

Ett företags gemenskap bygger på gemensamma värderingar. Då värderingarna står i konflikt 

med varandra finns det ingen enig grund att bygga samhörighetskänslan på. 

 

 Motstridiga värderingar 

Motstridiga värderingar uppstår då arbetets krav och våra personliga värderingar inte är förenliga. 

I vissa fall kan arbetet få människor att göra saker som är oetiska och kolliderar med deras 

personliga värderingar. T.ex. kan en anställd bli tvungen att ljuga för att kunna genomföra en 

försäljning, få nödvändiga tillstånd eller dölja ett misstag. Ohälsa är ett tecken på en förskjutning 

mellan vad människor är och vad de måste göra. Det innebär en urholkning av värderingar, 

värdighet, humör och vilja – en urholkning av den mänskliga själen. 

 

De sex oförenligheterna mellan människa och arbete är frågor på företagsplanet. Med 

ledningsstrategier bestäms arbetsmängden och hur mycket kontroll människor kan ha över sitt 

arbete. Den samhörighetskänsla som finns i företaget, hur man belönar medarbetarna och känslan 

av rättvisa och respekt är sociala faktorer i människors arbetsliv. Företagets värderingar, hur 

uppriktigt man följer dessa värderingar, toleransen för andra inställningar hos medarbetarna är 

alltsammans egenskaper hos företaget, inte hos de människor som arbetar där (ibid.). 

 

Christina Maslach (1999) hävdar att ohälsan bäst angrips på företagsnivå och inte på individnivå. 

Det handlar inte om oegennytta från arbetsgivarens sida, det är i högsta grad en fråga om 

egenintresse. Genom att ta ansvar för och åtgärda ohälsan kommer företaget att utöva ledarskap 
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på ett sätt som garanterar att det får behålla sin produktiva personal under lång tid. Upplevelsen 

av ohälsa är oförenlig med ett effektivt arbete, i synnerhet när arbetet innefattar kontakter med 

andra människor eller består av att producera kreativa idéer. Människor måste vara engagerade 

för att kunna utföra den typen av arbete bra, eftersom det här krävs energi, engagemang och 

självförtroende.  

 

Ett företag som stöder engagemang i arbetet är ett starkare företag där man kan vara mer 

uppmärksam mot sina kunder, växa på nya och spännande sätt och utveckla kreativa idéer eller 

produkter. Ett företag där människor upplever ohälsa har däremot mindre förmåga att godta stora 

förändringar i sin miljö och i sina egna strukturer och rutiner. Ohälsan undergräver kreativiteten 

och urholkar förmågan att arbeta effektivt med kunder eller kolleger (ibid.). 

 

3.1.2 The Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Christina Maslach har utvecklat ett test, ”The Maslach Burnout Inventory” (MBI), som används 

av företag och forskare för att fastställa hur anställda upplever sina arbeten. Enligt Christina 

Maslach själv är testet en exakt metod för mätning av ohälsa, och består av ett tillförlitligt 

frågeformulär som ger koncisa perspektiv på de anställdas energi, engagemang och effektivitet i 

arbetet. Testet består av tre versioner av MBI. Den ursprungliga ”Human Service Survey” passar 

bäst för vårdyrken och den något förändrade ”Educators Survey” är inriktad på läkaryrken. Den 

tredje versionen är en vidareutveckling, ”General Survey”, går att använda inom ett stort antal 

yrken (Maslach, 1999). 

 

MBI mäter de tre centrala sidorna av en persons upplevelse i arbetet, det vill säga (1) utmattning-

energi, (2) likgiltighet-engagemang och (3) otillräcklighet-prestation. MBI är inriktat på 

människors personliga upplevelser i arbetet och frågorna är genomgående strukturerade kring de 

känslorna (exempelvis emotionellt slut, känslolöshet, upprymdhet) man hänför till arbetet. Den 

nära förbindelsen mellan ohälsa och arbete skiljer ohälsan från mer allmänna emotionella 

tillstånd såsom depression som tränger in i varje del av livet utan att förknippas med något 

speciellt livsområde. MBI mäter alltså ohälsa som en följd av problem på arbetet (ibid.). 
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3.2 Styrning och ledning 
Enligt litteraturen finns det ingen entydig definition på begreppet ekonomistyrning. Samuelsson 

och Eliasson (1991) menar att ekonomistyrning är en medveten styrning mot bättre resultat, 

lönsamhet och ekonomisk ställning, ur Gyllberg och Svensson (2000). Enligt Eva Wittbom är 

ekonomistyrning en process som syftar till att motivera och inspirera medarbetarna i en 

organisation till att utföra aktiviteter som gynnar organisationens mål. Det är också en process 

som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerandet som t.ex. olika former av 

missanvändning av resurser. 

 

Styrning och ledning av organisationer ägnas ett stort intresse i dessa tider. Det finns flera 

faktorer som ligger bakom detta intresse. Dels har organisationerna vuxit kraftigt under    

1900-talet och med det har metoderna för styrning och ledning utvecklats och förändrats. Dels 

har hjälpmedlen för styrning och ledning kraftigt förändrats, då tänker man på den 

explosionsartade utvecklingen av informationsteknologin (Ewing & Samuelson, 1998). 

 

3.3 Mål 
”Although we often refer to the goals of a corporation, a corporation does not have goals; it is 

an artificial being with no mind or decision-making ability of its own.” 

(Anthony & Govindarajan, 2001). 

 

Vad har företaget för mål? Vilket svar du får beror på vem du frågar. Det vore enkelt att säga att 

företagets mål är att få så stor vinst som möjligt. Så enkelt är det dock inte. Alla företag har inte 

samma mål och målen skiftar väldigt mycket beroende på vilket företag som studeras. För 

offentliga organisationer är ett mål att erbjuda god sjukvård eller utbildning. För företagsledaren i 

familjeföretaget kan målet vara att tjäna en miljon kronor så snabbt som möjligt. Målen för en 

organisation fastställs i den strategiska planeringsprocessen med utgångspunkt från 

organisationens vision och affärsidé. De långsiktiga målen som är ganska breda och tidlösa bryts 

ner till mer specifika mål som ska nås inom en viss tidsperiod. Dessa mål bör göras operationella, 

d v s mätbara, för att kunna kontrollera att de nås. Exempel på mätbara, kortsiktiga mål, kan vara 

försäljningsmål eller avkastningsmål (Svensson & Svensson, 1995). 
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Oavsett vilka överordnade mål som har formulerats så kan ett marknadskopplat företag inte 

bortse från vinstmål. Om intäkterna på lång sikt understiger kostnaderna så kommer företaget inte 

att överleva. Företaget måste ha andra ekonomiska och icke-ekonomiska mål, men om inte 

företaget kan tillgodose finansiärernas krav på avkastning så saknas förutsättningar för att driva 

verksamheten. Det innebär inte att målet är vinstmaximering, men företaget måste åtminstone 

uppvisa en tillfredsställande lönsamhet (Greve, 1996). 

 

3.4 Mått 
Redovisningen i ett företag styrs av de rapporter som man behöver för sin uppföljning. Vid 

struktureringen av rapportbehovet måste man veta vilka mått som behövs tas fram för det som 

ska mätas (Svensson & Svensson, 1995). Om man vill mäta något måste man ha ett mått. Vill 

man mäta företagets olika mål måste man ha tillgång till något mått. Den som ska använda måttet 

måste vara väl förtrogna med de begrepp och delar som ingår i måttet. Dessa mått måste vara 

definierade (Greve, 1996). 

 

3.4.1 Finansiella mått 

De finansiella måtten är viktiga för företagets ägare. De visar om företaget lyckas finansiellt eller 

inte. Ett traditionellt finansiellt mått är lönsamhet. Det är resultatet, antingen vinsten eller 

förlusten, som är satt i relation till företagets kapital. Med ett resultatmått fokuseras intresset på 

relationen mellan företagets intäkter och kostnader (Greve, 1996). 

 

Organisationer har utvecklat väldigt sofistikerade system för att mäta finansiella prestationer. 

Dessvärre har omgivningen förändrats och förändras i en rasande fart och företagen blir tvingade 

att mäta icke-finansiella faktorer som kvalitet och kundnöjdhet då dessa slutligen påverkar de 

finansiella prestationerna (Anthony & Govindarajan, 2001). 

 

3.4.2 Invändningar mot finansiella mått 

Någon har liknat resultatstyrning vid bilkörning. Att använda det redovisade resultatet som grund 

för att fatta beslut om framtiden vore detsamma som att hela tiden stirra i backspegeln då man kör 

bil. De ekonomiska resultaten som företaget redovisar idag beror på åtgärder som vidtagits för 
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länge sedan. Personalutveckling, produktutveckling och utveckling av goda relationer med 

kunder och leverantörer är åtgärder som påverkar resultatutvecklingen flera år framåt i tiden. Den 

som verkligen vill styra företaget måste löpande ha information om de händelser som i en framtid 

kommer att slå igenom i resultatet. Att vänta till resultatet presenteras duger inte – då är det ofta 

för sent att agera (Greve, 1996). 

 

3.4.3 Icke-finansiella mått 

Den traditionella ekonomiska styrningen har under en stor del av 1900-talet befunnit sig i en 

miljö som bestått av mogna produkter och stabila teknologier men sedan andra världskriget har 

industrin genomgått en kraftig teknisk utveckling och de flesta organisationer har blivit större och 

mer komplexa. Mått som t.ex. antal kunder, marknadsandel och FoU-kostnader ger en rikare bild 

av en verksamhet (Olve, Roy & Wetter, 1999). 

 

3.4.4 Invändningar mot icke-finansiella mått 

Det finns företag som inte har bestämda rutiner för att uppdatera de icke-finansiella måtten så att 

de anpassas till förändringar i strategin. Som ett resultat av detta fortsätter företagen att använda 

mått som bygger på gårdagens strategier (Anthony & Govindarajan, 2001).  

 

Hur många mått kan en chef hantera på en gång utan att det ger negativa konsekvenser? Risken 

med icke-finansiella mått är att de kan bli för många och det leder till att man förlorar 

fokuseringen på det som är viktigt att mäta (ibid.). 

 

3.5 En definition av ekonomi 
Ordet ekonomi kommer från det grekiska språket och betyder hushållning. Den vanliga 

definitionen av ekonomi är hushållning med begränsade (knappa) resurser. Varken personella, 

reala eller finansiella resurser är obegränsade i ett företag. Därför är det viktigt att hushålla med 

resurserna på bästa möjliga sätt. För företaget betyder det att resurserna ska användas så det får så 

hög måluppfyllelse som möjligt (Andersson, 1997). 
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Med denna traditionella definition, kan felaktigt leda tanken till att företagsekonomi endast 

handlar om att förvalta existerande resurser och inte nyskapande och utveckling. Sett i ett vidare 

perspektiv handlar ekonomi inte endast om hushållning, utan även om hur resurser skapas, 

omvandlas och används. Enskilda individers vilja och förmåga till nyskapande genom innovation 

och nyföretagande blir avgörande för framsteg (ibid.). 

 

3.5.1 Produktivitet 

Ett företags hushållning kan bl.a. mätas som mängden utförda prestationer i förhållande till 

förbrukade resurser. Man ska åstadkomma mesta möjliga utflöde med ett bestämt inflöde. Klarar 

företaget detta på ett bra sätt har företaget hög produktivitet. Produktivitet kan beräknas som 

kvoten mellan utflöde och inflöde (ibid.). 

 

Produktivitet = Utflöde   Att göra saker rätt 

    Inflöde 

 

3.5.2 Effektivitet 

Effektivitet definieras ofta som grad av måluppfyllelse, vilket kan ses som den nytta den utförda 

prestationen åstadkommer. Detta kan var skilt från produktivitet. En förädling kan vara bra utförd 

men det är ändå inte säkert att man når målet. 

 

Effektivitet = Graden av måluppfyllelse   Att göra rätt saker 

 

Denna definition betyder att man måste ha ett mål för att kunna analysera och bedöma 

effektivitet. Har man inget mål kan man inte mäta effektivitet. Hur man mäter beror på hur målet 

definierats (ibid.). 
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3.6 Resultat  
Med resultatbegreppet avses i företagsekonomisk redovisningslitteratur det ekonomiska utfallet 

av verksamheten. Resultatet mäts som skillnaden mellan periodens intäkter och kostnader. Om 

intäkterna är större än kostnaderna uppstår vinst och om kostnaderna är större än intäkterna 

uppstår förlust. Det är nödvändigt att kunna definiera och mäta resultat (Svensson & Svensson, 

1995). 

 

Resultatet kan mätas från olika perspektiv och kan då innehålla mått som visar först de 

affärsekonomiska resultaten, resultaten mätt från kundperspektiv, resultatet mätt från 

leverantörsperspektiv, personalperspektivet och även utvecklingsaktiviteter. Det är inte de 

enstaka nyckeltalen (måtten) som är intressanta, utan kombinationen av olika 

redovisningsperspektiv. Redovisningen ger då möjligheter att snabbt hitta problemens orsaker så 

att åtgärder kan vidtas (Liukkonen, 1997). 
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Figur 3.1 Resultat mätt från olika perspektiv 
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Resultatmätningen från olika perspektiv ger underlag för analyser av företagets satsningar på 

framförhållning, förnyelse och rörlighet. En positiv vinstutveckling i ett företag med låga värden 

på de tre övriga resultatområden (se figur 3.1) visar brister i framförhållningen. Ett företag med 

hög frånvaro har ofta svårigheter att finna tid för utveckling av sina medarbetare och sin 

verksamhet. Hög personalomsättning, och framför allt den påtvingade externa rörligheten, leder 

till att verksamheten får ta hand om många nyanställda när man i stället borde satsa på 

produktionen (Liukkonen, 1997). 

 

Verksamhetsuppföljning utvecklas alltmer till en tvärvetenskaplig mätning som i sig samlar 

information om resultatets olika dimensioner. I tjänsteproduktionen bör, utöver det finansiella 

resultatet, även arbetskraftskostnader mätas, som visar med vilken tidsanvändning resultatet har 

uppnåtts. Till resultatet räknas också kundnöjdhet och dess olika dimensioner som t.ex. 

tillgänglighet, pålitlighet, tidshållning och relationer mellan kund och leverantör. Ofta 

kompletteras resultaträkningen och verksamhetsuppföljningen med uppgifter om organisationens 

totala kapacitet och handlingskraft. Frågor som visar hur denna kapacitet utvecklas är information 

om ledarskap, gruppsammanhållning, yrkeskunnighet, erfarenhet mm (ibid.). 

 

3.7 Balanced Scorecard (BSC) 
BSC förser företagsledare med de instrument de behöver för att navigera mot framtidens 

hägrande vinster. Idag tävlar organisationer i komplicerade miljöer, vilket gör det viktigt att de 

exakt förstår sina mål och metoder för att nå dessa. BSC översätter organisationens vision, 

affärsidé och strategi till en begriplig uppsättning styrtal som bildar stommen till ett strategiskt 

mät- och managementsystem. Även med BSC är det viktigt att nå de finansiella målen, men 

modellen tar också hänsyn till de faktorer som påverkar möjligheten att nå dessa finansiella mål. 

BSC mäter organisationens resultat i fyra olika avseenden: finansiellt, kund, process och 

utveckling. Med hjälp av BSC kan företaget bevaka de ekonomiska resultaten och samtidigt ha 

kontroll på hur bra det bygger upp den kompetens de behöver för att nå framgång. Metoden 

innebär också att medarbetarna görs delaktiga i styrelsens visioner (Kaplan & Norton, 1999). 
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3.7.1 BSC som metafor 

Kaplan och Norton har dragit en liknelse mellan sitt BSC och ett flygplans cockpit. En pilot 

behöver information om flera olika faktorer såsom bränsletillgång, höjd, hastighet och väder för 

att kunna navigera flygplanet. Piloten behöver snabbt få en översiktlig och mångfacetterad bild 

av planets läge och färdriktning och han/hon skulle inte flyga flygplanet med endast ett 

instrument. Precis som piloten behöver dagens företagsledare kunna mäta flera aspekter av sin 

omgivning för att få kunskap om hur organisationen fungerar inom olika områden för att kunna 

styra och om den utvecklas framåt i rätt riktning (Kaplan & Norton, 1996).  

 

3.7.2 Bakgrund till BSC 

Det var professorerna Robert S. Kaplan och David P. Norton som lanserade de första tankarna 

kring konceptet Balanced Scorecard (BSC), balanserat styrkort, i det första numret av Harvard 

Business Review 1992. Genom att se företaget ur fyra viktiga perspektiv försöker ett BSC koppla 

den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. På så vis 

fokuseras företaget på ett fåtal kritiska nyckeltal inom varje perspektiv. Företaget styr och följer 

upp den dagliga verksamheten som påverkar morgondagens utveckling. Därför bygger BSC på 

tre tidsdimensioner: igår, idag och i morgon (Olve, Roy & Wetter, 1999). 
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Figur 3.2 BSC:s fyra perspektiv 
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BSC innefattar både finansiella mått, det som redan har hänt (igår), och icke-finansiella mått, 

t.ex. kundtillfredsställelse, interna organisationsprocesser, vad som håller på att hända (idag), och 

förnyelse- och utvecklingsprocesser, vad som kommer att hända (imorgon) (Berglund, Kozma & 

Persson, 1997). 

 

3.7.3 BSC: s fyra traditionella perspektiv 

De perspektiv som Robert S. Kaplan och David P. Norton tar upp är: 

 

 Finansiella perspektivet (bakåtriktat, igår) 

Detta perspektiv visar de övriga perspektivens strategiska val, med andra ord, det visar företagets 

resultat under det gångna verksamhetsåret. Det ger svar på frågan: Hur uppfattas företaget av 

ägarna? De finansiella måtten mäter hur ägarna uppfattar företaget. Vanliga mått är avkastning 

och resultat. 

 

 Kundperspektivet (utåtriktat, idag) 

Detta perspektiv visar hur företagets relation med kunderna är. Att behålla och öka kundernas 

lojalitet är centralt. Det ger svar på frågan: Hur uppfattas företaget av kunderna? Exempel på mått 

är marknadsandel och antal nya kunder. 

 

 Interna processperspektivet (inåtriktat, idag) 

Detta perspektiv visar hur företagets interna processer fungerar. Vilka processer skapar de rätta 

kundvärdena och leder till att även aktieägarnas förväntningar blir tillfredsställda? Det ger svar på 

frågan: Vad måste företaget vara bra på? Mått kan vara genomloppstid och kassationsfrekvens. 

 

 Utvecklingsperspektivet (framåtriktat, imorgon) 

Detta perspektiv visar om ledningen vidtagit åtgärder för företagets långsiktiga förnyelse och 

utveckling och delvis om dess överlevnadsförmåga för att följa med i den ständiga utvecklingen 

som pågår i samhället. Det ger svar på frågan: Hur ska företaget vidmakthålla sin förmåga att 

förändras och förbättras? FoU-kostnader och sökta patent kan vara relevanta mått (Olve, Roy & 

Wetter, 1999). 
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3.7.4 Kritik mot BSC 

Metodens huvudtanke är att företaget parallellt skall arbeta mot måltal i fyra dimensioner (kund, 

process, utveckling och finansiellt) och att de icke-finansiella dimensionerna ska balansera det 

finansiella. På så vis är tanken att risken för kortsiktig suboptimering kan motverkas. Även om 

BSC uppvisar en betydande medvetenhet om de grundläggande huvudproblemen vid styrning 

tycker Ewing och Samuelson att Kaplan och Nortons metod har vissa svagheter. De menar att det 

inte ingår någon egentlig långsiktighet. Förutom att arbeta med de finansiella nyckeltalen 

avseende den aktuella perioden använder man nu också ett antal icke finansiella nyckeltal. Risken 

är att intresset koncentreras på att räkna ut värdena för alla dessa nyckeltal under den aktuella 

perioden och att man endast tänker på nuläget och inte ser framåt. 

 

3.7.5 Ett femte perspektiv 

I BSC finns det fyra traditionella perspektiv som företaget kan utveckla strategier för, men det 

finns företag som har valt att lägga till ett femte perspektiv. Detta perspektiv brukar kallas 

humanperspektivet. Det verkliga genombrottet när det gäller forskningen kring intellektuellt 

kapital kom i maj 1995 när Skandia gav ut sin årsredovisning som då var först i världen med det 

intellektuella kapitalet som supplement till den finansiella redovisningen. 

 

 
Figur 3.3 Skandia Navigator 
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BSC är ett exempel på ett mätsystem över kritiska framgångsfaktorer (performance measurement 

system), (Anthony & Govindarajan, 2001). I litteraturen finns det ett flertal modeller som liknar 

Kaplan & Nortons modell. De har alla gemensamt att de försöker mäta verksamheten och koppla 

måtten till företagets övergripande strategi (Olve, Roy & Wetter, 1999). 

 

Tanken med BSC är att beskriva det väsentliga kring hur en verksamhet lyckas. Även om man i 

ett marknadsekonomiskt företag ser de finansiella måtten som i sista hand avgörande så behövs 

de tre nedre rutorna som ”leading indicators”, tidiga signaler på faktorer som först långt senare 

får genomslag på det ekonomiska resultatet. För att resultatet inte ska bli en felaktig kortsiktighet 

är det rimligt att företaget intresserar sig för andra mått. Hur utformas ett styrkort som inte 

inriktas på kortsiktigt ögontjänande utan får alla att inrikta sig på rätt saker? Själva beskrivningen 

– måtten i styrkortet – måste kunna hjälpa till att gemensamt enas om vad som är rätt saker. Att 

styrkortet kallas balanserat syftar i första hand på balansen mellan styrning med vinst och 

marknadstänkande å ena sidan – den översta rutan i fyrklövern – och å andra sidan styrning med 

andra mått (se figur 3.2). De senare bör avse hur verksamheten förvaltar långsiktigt viktiga 

förhållande som inte speglas i kortsiktig vinst. Dessa förhållande kan givetvis skilja sig åt. Därför 

behöver det finnas balans mellan andra fokusar, mellan de olika måtten, mellan tillstånd och 

förändring (ibid.). 

 

Det finns mycket som tyder på att det väsentliga och värdefulla i företag finns i sådant som är 

svårt att förklara på ett entydigt sätt. Det är sådant som hamnar i de nedre rutorna i styrkortet (se 

figur 3.2). Exempel på detta är kompetens och kundrelationer. Det kan också kallas intellektuellt 

kapital (ibid.). 

 

3.8 Intellektuellt kapital 
Det har blivit uppenbart att de verkliga värdena på många företag idag, t.ex. Microsoft och Intel, 

inte enbart kan bestämmas på basis av traditionella redovisningsmått. Dessa värden består inte av 

tegel och murbruk eller ens av inventarier utan en annan typ av immateriella tillgångar, nämligen 

Intellektuellt kapital (Edvinsson & Malone, 1998). 
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Vad är intellektuellt kapital? 

Leif Edvinsson och Michael S. Malone har en enkel modell i sin bok ”Det intellektuella 

kapitalet”: 

 

   HUMANKAPITAL 

+ STRUKTURKAPITAL 

= INTELLEKTUELLT KAPITAL 

 

3.8.1 Humankapital 

All individuell förmåga, kunskapen, skickligheten och erfarenheten hos företagets personal och 

ledning omfattas av termen humankapital. Företagets värderingar, kultur och filosofi ingår delvis 

också. Det är organisationens hjärta, intelligens och själ. Detta kapital kan inte ägas av företaget 

(Edvinsson & Malone, 1998). 

 

”Personalen är vår främsta resurs”. Detta uttryck har varit vanligt förekommande i många 

företags årsredovisningar. Ibland har uttrycket endast varit en ”slagordsmässig klyscha” och i 

andra fall har uttrycket varit en äkta grundsyn på medarbetarnas betydelse för verksamhetens 

resultat och utveckling. Att göra rätt saker på rätt sätt är poängen med ett företags affärs- eller 

verksamhetsidé och de som ska göra de rätta sakerna är organisationens medarbetare (Bruzelius 

& Skärvad, 1995). Om det inte finns en framgångsrik mänsklig dimension i ett företag kommer 

inte resten av de värdeskapande aktiviteterna att fungera, hur sofistikerad teknologi man än har. 

Ett olyckligt företag är ett värdelöst företag och ett företag utan värderingar har inget värde 

(Edvinsson & Malone, 1998). 

 

3.8.2 Strukturkapital 

Hårdvaran, mjukvaran, databaser, varumärken, patent och all annan organisationskapacitet som 

stödjer de anställda i deras produktivitet – med andra ord – allt som finns kvar när personalen gått 

hem. Här ingår också kundkapitalet d v s relationer man har utvecklat med viktiga kunder. Till 

skillnad från humankapitalet kan strukturkapitalet ägas (Edvinsson & Malone, 1998). 
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Det intellektuella kapitalet må vara en ny teori, men i praktiken har det funnits i många år i form 

av sunt förnuft. Det har dolt sig någonstans mellan ett företags marknadsvärde och bokförda 

värde. Skandia var först med att ta språnget med ”intellektuellt kapital” från idé till ett 

fungerande begrepp. Det gjorde de genom att ge ut en offentlig årsrapport kring det intellektuella 

kapitalet som ett supplement till den finansiella redovisningen. Det intellektuella kapitlet är en 

idé vars tid har kommit. Det sunda förnuftet håller på att omsättas till sund praktik (ibid.). 

 

3.9 Ledarskap 
Ledarskap handlar om att få saker och ting uträttade genom andra, utan att behöva tillgripa tvång. 

Det handlar inte om ledarskap om man använder tvång. En mer formell definition av ledarskap är 

den process genom vilken en person influerar andra att nå uppställda mål. Ledarskap är en 

process att påverka i syfte att få andra människor att frivilligt och gärna engagerat, agera för att 

uppnå vissa mål (Bruzelius & Skärvad, 1995). 

 

Ledarskap är en relation mellan ledare och ledda. När ett ledarskap fungerar väl växer 

medarbetarnas respekt, tillit och förtroende för ledaren och då förstärks ledarens auktoritet, 

legitimitet och ledarställning. Vid ett dåligt ledarskap avtar medarbetarnas respekt, tillit och 

förtroende. En av ledarskapets viktigaste uppgifter är att mobilisera organisationens medarbetare 

så att de genom beslut och handling, individuellt och gemensamt, agerar så att organisationens 

mål uppnås. Ledningen måste ha god kunskap om bl.a. individers motivation, gruppers sätt att 

fungera och kulturens påverkan på beslut och handling för att klara denna uppgift (ibid.). 

 

Av ledaren krävs många egenskaper. Han/hon måste t.ex. väl känna till den grupp eller 

organisation som ska ledas och den uppgift som gruppen/organisationen ska utföra. Ledaren 

måste även kunna fatta snabba beslut, då ibland utan tillräcklig information. Vilka egenskaper 

som är viktiga beror på situationen. Därmed är det också givet att den som är en god ledare i en 

situation kan vara en dålig i en annan. Ledarskap innebär att ha inflytande och kunna påverka. 

Eftersom makt brukar definieras som förmåga att ha inflytande på andras beteende innebär 

ledarskap också att ha makt. Ett effektivt ledarskap innebär effektiv maktutövning, dvs legitim 
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maktutövning som engagerar andra för att nå mål. Många ledare uppnår detta genom att dela med 

sig av makten till medarbetarna, d v s genom decentralisering (ibid.). 

 

Genom den ökade affärsorienteringen förstärks det marknads- och framför allt det kundinriktade 

tänkandet i företagen. Kunderna, värdeskapandet och affärerna sätts i centrum. Affärstänkandet, i 

sin tur, förutsätter medarbetare som på ett självständigt och ansvarsfullt sätt agerar i enlighet med 

företagets affärsidéer. Den viktigaste resursen för företaget är personalen. Ledarskapet handlar 

om att bryta upp stela och hierarkiska strukturer. Det gäller att skapa delaktighet, samhörighet 

och handlingsutrymme för medarbetarna och minska detaljkontroll och styrning genom stela 

regler och instruktioner. Individen ska ses som en ansvarstagande person, självständig och 

rationell person med egna föreställningar och egen kunskap. Kraven på dagens och 

morgondagens ledare är höga. Det räcker inte med att vara specialist med viss administrativ 

begåvning. De rent personliga egenskaperna får allt större betydelse. Förmågan att: bygga 

relationer, vara en bra coach, inspirera medarbetarna och sätta kunden i centrum är några 

exempel på egenskaper som en bra ledare bör ha. Kraven på en bra ledare har höjts och han/hon 

får gärna vara ett universalgeni med många strängar på sin lyra (ibid.). 

 

3.10 Arbetsmiljö – vad är det? 
Så här beskriver Nationalencyklopedin begreppet arbetsmiljö: 

 

Med arbetsmiljö menas förhållandena på en arbetsplats. Miljön ska vara sund och säker, 

tillfredsställande och betryggande. Man ska sträva efter att ordna arbetet så att arbetstagaren 

själv kan påverka sin arbetssituation. Tanken är att arbetet ska anpassas till människan, inte 

tvärtom. 

 

I begreppet arbetsmiljö ligger en förutsättning att människor är delaktiga i produktionen. För att 

bemästra de mest riskfyllda arbetsförhållandena försöker man på olika sätt helt eliminera 

människans delaktighet i processen, t.ex. genom robotisering. Sådana processer har inte längre 

någon arbetsmiljö, de har i stället en produktionsmiljö. Arbetsmiljöbegreppet inrymmer sålunda 

människor. Intresset för och uppmärksamheten på arbetsmiljön utgår ifrån och är beroende av hur 
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den antas påverka de människor som befinner sig där. I takt med nya kunskaper och om 

erfarenheter av denna påverkan förändras också innebörden i begreppet arbetsmiljö. Vid olika 

tidpunkter har man också förknippat arbetsmiljö med de för dagen mest aktuella problemen. 

Främst genom lagstiftad reglering av arbetsförhållanden har nya medicinska rön kunnat mer 

allmänt påverka och ge innehåll åt begreppet arbetsmiljö (Ström, 1990). 

 

 

 

 

 

Före 1970-talet Under 1970-talet Från 1980-talet

Arbetarskydd Arbetsmiljö Arbetsliv

Nuvarande Arbetsmiljöbegrepp

Olycksfall Fysisk påverkan Upplevelser
Farliga ämnen Motivation

Arbetsglädje
Socialt innehåll

Självförverkligande

Figur 3.4 Arbetsmiljöbegreppets utvidgning 
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4. Regelverk och aktörer 
 

4.1 Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
Arbetsmiljölagen (AML) antogs av riksdagen 1977 och trädde ikraft den 1 juli 1978. Den har 

därefter ändrats flera gånger. Grunderna i lagstiftningen finns i AML som bestäms av riksdagen. 

AML ger de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på jobbet. Arbetsmiljöverket (f d 

Arbetarskyddsstyrelsen, ASS) har fått regeringens uppdrag att mer i detalj reglera vad som ska 

gälla. Det görs genom att de i sin författningssamling, AFS, ger ut föreskrifter och allmänna råd 

som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön (www.av.se). 

 

4.1.1 Bakgrund till arbetsmiljölagen 

Lagstiftning till skydd mot olyckor och ohälsa i arbetet föranleddes av industrialismens 

genombrott på 1800-talet. Utvecklingen under industrialismens första årtionden ledde till mycket 

svåra förhållanden för arbetare. Särskilt utsatta var kvinnor och barn. Som den första egentliga 

arbetarskyddsförfattningen brukar emellertid räknas 1881 års förordning angående minderårigas 

användande i arbete i fabrik, hantverk eller annan hantering. En mera allmängiltig 

arbetarskyddslagstiftning kom till stånd år 1889 genom en lag om skydd mot yrkesfara (Gullberg 

& Rundqvist, 1999). 

 

4.1.2 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i föreskrifterna arbetsgivarens arbete med att 

undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 

arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Föreskrifterna gäller för alla 

arbetsgivare. Med arbetsgivare likställs de som hyr in arbetskraft (www.av.se) 

 

4.1.3 Syftet med föreskrifterna  

Enligt 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön i 

verksamheten. 3 kap. 2 a § beskriver övergripande hur ansvaret skall uppfyllas. Föreskrifterna om 

systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren skall gå tillväga för att 

uppfylla sitt ansvar. Andra föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket 
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kompletterar reglerna om arbetsmiljöarbetet t.ex. när det gäller rutiner, kunskaper och 

riskbedömning (www.av.se). 

 

Föreskrifterna om Internkontroll av arbetsmiljön trädde i kraft den 1 januari 1993 (AFS 1992:6). 

Reviderade regler började gälla den 1 mars 1997 (AFS 1996:6). De nya föreskrifterna har fått ett 

annat namn (Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1). Den grundläggande metodiken i ett 

systematiskt miljöarbete är däremot oförändrad. Krav på att de som hyr in arbetskraft skall 

bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete har tillkommit liksom bestämmelser om 

företagshälsovård. Det har gjorts flera förtydliganden och förenklingar (ibid.). 

 

4.1.4 Arbetsgivarens ansvar 

Arbetsgivaren är skyldig att undersöka, genomföra och följa upp arbetet så att arbetsmiljön blir 

bra. De anställda ska få tillfälle att medverka i detta arbete. En expertresurs i detta arbete kan vara 

företagshälsovården. De kan behöva anlitas vid undersökningar, riskbedömningar och när det 

gäller att förslå åtgärder och utbilda personal. Även om arbetsgivaren har upphandlat 

företagshälsovård som en specialistresurs har han alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön. 

Arbetstagaren deltar i arbetsmiljöarbetet genom att rapportera risker och sjukdomar samt ge 

förslag till åtgärder och lämna synpunkter på det som åtgärdats (www.av.se). Arbetstagaren har 

ansvar för sin egen arbetssituation, t.ex.. för att man använder föreskriven skyddsutrustning 

(Marklund, 2000). Ett skyddsombud är med vid planering och genomförandet av arbetet, t.ex. vid 

undersökning av arbetsförhållandena, planering av åtgärder och årliga uppföljningar 

(www.av.se). 

 

4.2 Arbetsmiljöverket 
Vid årsskiftet (2001) bildades Arbetsmiljöverket. Detta skedde genom att Yrkesinspektionens 

(YI) tio distrikt och Arbetarskyddsstyrelsen (ASS) gick samman och bildade en enda myndighet. 

Verkets övergripande mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att 

förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, d v s från såväl fysisk, psykisk som social och 

arbetsorganisatorisk synpunkt. Uppgiften för Arbetsmiljöverket är att se till att arbetsmiljö- och 
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arbetstidslagstiftningar efterlevs. De ska också ge råd och upplysningar samt sprida information 

(www.av.se) 

 

4.2.1 Arbetsmiljöverkets exempel på faktorer som kan påverka arbetsmiljön: 

Arbetsledning   Buller 

Arbetsmängd    Farliga ämnen 

Arbetsorganisation   Handlingsutrymme 

Arbetstempo    Maskiner 

Arbetstid    Möjlighet till inflytande 

Arbetsuppgifternas innehåll  Samarbete 

Arbetsställningar & arbetsrörelser  Vibrationer 

Belysning    Värme och kyla 

 

4.3 Arbetsmiljöinspektionen 
Arbetsmiljöinspektionen (f d YI) har till uppgift att kontrollera att arbetsgivare lever upp till de 

krav som ställs i AML och i de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. Denna kontroll sker 

vanligtvis genom inspektion. Vid inspektionen kontrolleras vanligen arbetsmiljön utifrån ett 

helhetsperspektiv på riskerna i verksamheten (fysiska, psykiska, och sociala risker), men det 

förekommer även att inspektionen inriktas mot någon särskild risk (t.ex. en viss typ av maskin 

eller en viss arbetsuppgift) (www.av.se). 

 

Vid en inspektion medverkar en eller flera inspektörer. Vanligtvis anmäls besöket i förväg genom 

telefon eller brev men de har även rätt att komma oanmälda. Inspektionen omfattar normalt både 

information och kontroll. Tillvägagångssättet kan dock skifta, beroende på bransch, 

organisationens storlek och andra omständigheter. I ett företag där arbetsgivaren kanske inte är 

välbekant med AML kan inspektören mer ägna sig åt att får arbetsgivaren att förstå och ta ansvar 

för ett fortlöpande miljöarbete än en detaljerad inspektion av verksamhetens alla delar. 

Skyddsombudet eller en personalföreträdare ska normalt närvara vid inspektionen. Om 

arbetsmiljöinspektören har uppmärksammat några brister i arbetsmiljön, så kommer dessa att 

beskrivas skriftligt i ett så kallat inspektionsmeddelande. I detta uppmanas arbetsgivaren att till 
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en viss tidpunkt redogöra för hur de beskrivna bristerna ska åtgärdas. Inspektionsmeddelandet är 

inget formellt beslut av myndigheten, utan ska ses om en uppmaning till arbetsgivaren att vidta 

de åtgärder som Arbetsmiljöverket kräver utifrån arbetsmiljölagstiftningen. Om arbetsgivaren 

inte följer de krav som påtalats i inspektionsmeddelandet, kan Arbetsmiljöverket meddela 

föreläggande eller förbud, d v s förbjuda viss hantering eller viss verksamhet – eller förelägga 

arbetsgivaren att rätta till de brister i arbetsmiljön som beskrivits i inspektionsmeddelandet 

(ibid.). 

 

4.4 Företagshälsovården 
Under de senaste tio åren har arbetsmarknaden förändrats väldigt mycket. Vi är utsatta för ökad 

konkurrens på många områden, kraven på effektivitet ökar och många organisationer har slimmat 

sin personalstyrka. Företag är mer än någonsin beroende av kompetenta, väl motiverade 

medarbetare som mår bra på sitt arbete. Olyckor och sjukdomar kan orsaka stora kostnader och 

minskad produktivitet. Idag ser vi på många områden en ohälsa som ofta beror på 

arbetssituationen. Idag måste vi båda kunna förebygga ohälsa i arbetet och kunna rehabilitera 

dem som drabbas av det. En väl fungerade företagshälsovård är ett bra fungerade stöd för 

företaget i detta arbetet (Arbetsmiljöverket, 2001). 

 

4.4.1 Vad gör företagshälsovården? 

Företagshälsovården arbetar med att ta bort eller minska arbetsmiljörisken, med arbetsanpassning 

och rehabilitering. För att kvalitén i arbetsmiljöarbetet ska kunna säkras över tiden är det bäst om 

företagshälsovården är fortlöpande. Detta sätt att arbeta gör att man har möjlighet att på ett tidigt 

stadium upptäcka hälsorisker. Till företagshälsovårdens arbetsuppgifter hör att kunna identifiera 

och beskriva samband mellan arbete, arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Detta 

arbete kräver många olika kompetenser och kunskaper, t.ex. beteendevetenskap, ergonomi, 

medicin, rehabilitering och teknik. Företagshälsovården har många arbetsområden, däribland 

läkarundersökning, ergonomi, stress, arbetsanpassning och rehabilitering mm. 

Företagshälsovårdens tjänster kan köpas som en extern tjänst från en företagshälsovårdscentral 

eller organiseras som en självständig enhet som placeras internt inom företaget. Det är både 
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arbetsgivaren och arbetstagaren som ska kunna utnyttja företagets tjänster (Arbetsmiljöverket, 

2001). 

 

4.4.2 Föreningen Svensk Företagshälsovård (FSF) 

Branschen företräds av Föreningen Svensk Företagshälsovård (FSF). Från föreningens sida har 

man lagt ned betydande arbete på att ge företagshälsovården en tydlig identitet. 

Företagshälsovården ska lägga tyngdpunkten på det hälsobefrämjande arbetet. Den ska söka nya 

vägar till bättre arbetsmiljö, såväl fysisk som psykisk, och aktivt verka för effektiva 

rehabiliterings – och anpassningsrutiner. De ska även propagera för livsstilsförändringar, vilka 

skapar möjligheter för ökat välbefinnande hos individen. Föreningen bildades 1985 i syftet att på 

ett samlat sätt tillvarata företagshälsovårdens intresse. FSF är en branschförening för Sveriges 

företagshälsovård. Det finns fyra stora syften med föreningen och de är följande: 

 

 att verka för utvecklingen av företagshälsovården 

 att tillvarata medlemmarnas intresse 

 att företräda företagshälsovårdsbranschen 

 att tillhandahålla medlemmarna information 

 

Idag består Svensk företagshälsovård av knappt 700 enheter, med i princip minst enhet i varje 

kommun (www.previa.se). 

 

4.4.3 AB Previa 

Previa är en av FSF:s sjuhundra enheter och de är rikstäckande med verksamheter på nittio 

platser fördelade på sjuttio orter. De är verksamma inom affärsområdet hälsa och arbetsmiljö. 

Previa utvecklar, producerar och säljer tjänster som ökar effektiviteten och stärker 

konkurrenskraften hos sina kundföretag. Kunderna finns i både det privata och offentliga 

näringslivet, de är både stora och små företag, koncerner och lokala avdelningar, nystartade 

företag och sekelgamla (www.previa.se). 
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Previa finns i hela Sverige, för att deras kunder alltid ska ha nära till dem. Där arbetar 

välutbildade företagsläkare, företagsmyndigheter, företagssköterskor, beteendevetare, 

psykologer, terapeuter och skyddsingenjörer. Grunden i Previas verksamhet är utveckling och 

affärstänkande. De bedriver ett konkret arbete kring sina kunders företags affärer där 

medarbetarna står i fokus. Deras affärsidé är att öka hälsan och välbefinnandet i sina kunders 

företag (ibid.). 

 

Företagens och medarbetarnas sätt att arbeta förnyas och förändras i en allt snabbare takt. 

Färdigheter som var en tillgång igår är en belastning idag. Kraven på företagen och dess 

medarbetare ändras ständigt. Mitt i vimlet av modeord, trender och gurus är Previa en stabil och 

långsiktig samarbetspartner för kundernas företag (ibid). 

 

Det ska vara inspirerande att arbeta och när allting stämmer presterar vi vårt bästa. Med Previa 

har företagen en samarbetspartner som underlättar för dem att skapa den miljö och de 

förutsättningar som får medarbetarna att fungera på bästa sätt. Previa är en partner som bidrar till 

att stimulera energin och släppa loss kreativiteten inom organisationerna hos sina kunder (ibid.). 
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5. Analys 
 

Arbetsmarknaden har förändrats mycket den senaste tiden, konkurrensen har ökat, kraven på 

effektiviteten ökar och många företag har minskat sin personalstyrka. P.g.a. detta är företag 

beroende av kompetenta, välmotiverade och friska medarbetare. Olika slags sjukdomar och 

olyckor kan orsaka stora kostnader och minskad produktivitet. Därför är det viktigt att kunna 

förebygga ohälsa i arbetet och även kunna rehabilitera de som drabbats av det.  

 

Innan man kan förebygga ohälsa i arbetet måste man veta orsakerna till den. Vi börjar vår analys 

genom att söka orsakerna till ohälsa, och därefter tar vi upp olika symptom som visar ohälsa. 

Detta för att kunna hitta och ge exempel på mått som kan förebygga ohälsa i arbetet. 

 

Som vi nämnt i inledningen av detta kapitel har arbetsmarknaden förändrats den senaste tiden. 

Fortfarande är belastningsskador av olika slag den vanligaste åkomman att söka för, men de 

stressrelaterade besvären ökar hela tiden p.g.a. ett alltmer krävande tempo i arbetslivet. Att de 

stressrelaterade besvären ökar p.g.a. ett högt arbetstempo poängterar även Christina Maslach 

(1999). Hon menar att rötterna till problemet finns i den ekonomiska utvecklingen, i tekniken och 

i ledarskapsfilosofin. Det har skett grundläggande förändringar inom arbetslivet och arbetet har 

ändrat karaktär. Hon anser att man ska angripa arbetsorganisationen och söka orsakerna till 

ohälsa i arbetsmiljön istället för hos individen. Hon pekar på olika oförenligheter mellan 

människa och arbete. En oförenlighet som både Christina Maslach (1999), företagshälsovården 

och de intervjuade företagen tar upp är för stor arbetsbelastning. Exempel som vi kan se på detta 

är att ökat övertidsarbete, neddragningar och besparingar av organisationer leder till för stor 

arbetsbelastning för de anställda. Alltfler och större arbetsuppgifter ska utföras med samma eller 

minskad personalstyrka. Ett av de intervjuade företagen liknade dagens organisationer vid 

sjukdomen anorexi och menade att utan tillräckligt med personal kan inte företagen överleva på 

lång sikt. Bristande befogenheter, omorganisationer och att inte våga säga nej är orsaker som vi 

tycker stämmer överens med oförenligheten brist på kontroll. Det innebär att människor vill ha 

möjlighet att välja och fatta beslut, att använda sin förmåga att tänka och lösa problem och göra 

insatser för att uppnå de resultat som de hålls ansvariga för. Vi tror även att dagens teknik leder 
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till brist på gemenskap, som också är en oförenlighet mellan människa och arbete, mellan 

medarbetare och mellan medarbetare och chefer. Tekniken gör den sociala kontakten opersonlig, 

då människor alltmer kommunicerar genom telefonsvarare, e-mail och mobiltelefoner istället för 

med levande människor.  

 

Kan det finnas fler orsaker till ohälsa? Vi kan förutom det vi fått fram vid våra intervjuer även 

kunna tänka oss andra orsaker. Det kan vara brist på uppmuntran och uppskattning från ens 

chefer som vi tycker passar in under oförenligheten brist på erkänsla då både arbetet vi utför och 

vi själva nedvärderas om vi inte får feedback för det vi gör. Olika lön för lika arbete beroende på 

kön kan vara en orsak som kan ses som brist på rättvisa. För att rättvisa ska finnas på ett företag 

är chefernas egenskaper som lyhördhet, hänsyn och kommunikationsförmåga av stor betydelse, 

finns ej dessa tappar man förtroendet för ett företag som inte är rättvist. Det innebär att de som 

har makten inte är ärliga och inte respekterar sina medarbetare. Oförenligheten motstridiga 

värderingar kan uppstå då arbetets krav och våra personliga värderingar inte är förenliga. 

Exempel på detta kan vara individens egna krav och olika religiösa bakgrunder. 

 

Huvudvärk, magont och sömnproblem är enligt företagshälsovården några av de första 

symptomen på ohälsa som kan uppkomma från orsakerna vi nämnt innan. Andra symptom kan 

vara kroppsliga smärtor och värk, koncentrationssvårigheter och minnesstörningar. Det finns 

säkert fler symptom på ohälsa och de varierar från person till person. Variationen och mångfalden 

på symptom tror vi gör det svårt för företagen att t.ex. vid magont avgöra om det orsakas av 

förhållande på arbetsplatsen eller av individen själv. Här är företagshälsovården till stor hjälp för 

att avgöra om symptomen orsakats av arbetet eller av något annat. Det framkommer snart vid 

personlig intervju med de drabbade, om bakgrunden till dessa besvär kan ha orsakats av 

arbetsmiljön genom t.ex. hög arbetsbelastning eller av en chef som inte lyssnar och är lyhörd. 

Hur kan dessa symptom märkas på arbetsplatsen? Jo, genom att personalen blir sjukskrivna, 

övertiden ökar för kvarvarande personal då de kanske till viss del får utföra de sjukas 

arbetsuppgifter också. Tid måste också läggas ned för att lära upp eventuellt ny personal, och det 

kan innebära en försämrad kvalitet på företagets produkter i upplärandefasen. 
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Utifrån detta resonemang ser vi att om t.ex. de korta sjukskrivningarna ökar p.g.a. de uppräknade 

symptomen anser vi att något inte står rätt till på arbetsplatsen. Detta är ett mått som bör 

uppmärksammas då det på ett tidigt stadium visar tecken på ohälsa. De intervjuade företagen och 

företagshälsovården anser att ökad frånvaro, ökad personalomsättning, ökad övertid, sämre 

trivsel, sämre kvalitet på produkter (både varor och tjänster) och förändrad produktivitet kan vara 

tecken på ohälsa. De flesta av dessa mått visar detta genom att antingen öka eller minska. Ett mått 

som kan visa tecken på ohälsa oberoende om det ökar eller minskar är produktivitet. Minskar 

produktiviteten kan det betyda att personalen inte mår bra och på så sätt inte kan hålla det 

förväntade arbetstempot. Det kan också medföra att kvaliteten och effektiviteten minskar. Men 

ökad produktivitet behöver inte betyda att personalen mår bra. Det kan faktiskt vara så att 

ledningen försöker göra ett bra resultat på kort sikt genom att utnyttja sin personal till 

bristningsgränsen. Att utnyttja sin personal på detta sätt håller inte i längden, det kan nämligen i 

sin tur leda till att både personalomsättning och sjukfrånvaro ökar då de anställda känner sig 

utnyttjade och inte trivs på sin arbetsplats. De anställda blir sjuka av för högt arbetstempo. 

 

De uppräknade måtten måste på något sätt synas och höras, de måste vara en slags larmklocka 

som ringer och varnar. På Volvo Transport räknade man fram en kostnad för ohälsan för att 

koncernledningen skulle lyssna och uppmärksamma problemet. Företagen bör tänka på att vad 

som är viktigt mäts, det som mäts blir gjort, det som blir gjort uppmärksammas och det som 

uppmärksammas anses vara viktigt. Vilka mått som företagen väljer att lägga fokuseringen på 

kan vara individuellt från företag till företag beroende på t.ex. deras strategi, storlek eller bransch. 

Enligt Anthony och Govindarajan (2001) är målet med mätsystem över de kritiska 

framgångsfaktorerna att implementera företagets strategi. För kunna implementera företagets 

strategi måste människorna som arbetar där hålla sig friska. Därför är det viktigt att 

uppmärksamma mått som visar tecken på ohälsa så att den kan förebyggas. 

 

Ett annat skäl till att uppmärksamma olika mått som visar tecken på ohälsa är att många av 

dagens företag är kunskapsföretag. Dessa företag har inte sina tillgångar i tegel och murbruk, 

deras tillgångar är av ett annat slag, nämligen personalen (med sin kunskap) på företagen som 

numera kallas det intellektuella kapitalet. Uttrycket ”Personalen är vår främsta resurs” är 
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vanligt förekommande i många företags årsredovisningar och det låter många gånger väldigt bra. 

Är det bara tomma ord eller finns det någon innebörd i dem? Följer man dagens samhällsdebatt 

framgår det att många människor drabbas av ohälsa och en stor del av de drabbade finns i 

kunskapsföretag av olika slag. Då vi tycker oss kunna se att det i många fall är tomma ord 

eftersom ohälsan ökar måste vi hitta sätt att uppmärksamma problemen med ohälsa. Trots allt så 

är människorna samhällets viktigaste resurs. Hur ska vi kunna uppmärksamma problemen med 

ohälsa för att kunna förebygga den? 

 

Om man vill mäta något måste man ha ett mått. Enligt Paula Liukkonen (1996) kan resultat mätas 

från olika perspektiv. Med hjälp av hennes modell (se figur 3.1) kan det vara möjligt att analysera 

företagets totala kapacitet och potential. Det intressanta är inte de enstaka måtten, utan 

kombinationen av mått från olika perspektiv. När resultaten kombineras är det möjligt att se 

samband och orsaker till olika problem. Eftersom vi måste veta orsakerna till ohälsa för att kunna 

förebygga den, så leder det oss till frågan om en kombinationen av mått från olika perspektiv kan 

vara ett sätt att uppmärksamma problemen med ohälsa. 

 

Då BSC mäter en organisations resultat från fyra olika perspektiv: finansiellt, kund, process och 

utveckling tror vi att BSC kan vara en hjälp för att uppmärksamma problemen med ohälsa. Detta 

grundar vi på att det är större chans att få med olika mått då ett BSC innehåller olika perspektiv. 

Styrkortet betonar idén med orsak-verkan-samband mellan mått. Genom att uttryckligen visa 

orsak-verkan-sambandet kan en organisation förstå hur de icke-finansiella måtten styr och 

kompletterar de finansiella måtten (resultatet). Genom att de icke-finansiella måtten styr och 

kompletterar de finansiella kan man kanske delvis komma ifrån den traditionella 

resultatstyrningen som har sin grund långt tillbaka i tiden. Företagen kan kanske lära sig att inte 

enbart titta i backspegeln (finansiellt) utan även vara med på vad som sker idag och blicka framåt 

i tiden (kund, process och utveckling) för att se att nöjda kunder, väl fungerande interna processer 

och att företaget kontinuerligt förnyar sig påverkar dem finansiellt. Förutsättningarna att lyckas 

finansiellt är mycket bättre om man löpande får information om händelser i omgivningen. 
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Med utgångspunkt från BSC:s modell (se figur 3.2) över de fyra perspektiven ska vi försöka 

placera in måtten vi nämnt tidigare under passande perspektiv, samt ge egna förslag på mått vid 

behov. På detta sätt hoppas vi kunna uppmärksamma samband och orsaker till ohälsa för att på så 

sätt kunna förebygga den. 

 

 Kundperspektivet: 

Sämre kvalitet på företagets produkter som orsakas av ohälsa, kan leda till att antalet 

reklamationer ökar och det medför på längre sikt att företaget förlorar kunder. Det är av största 

vikt att behålla och öka kundernas lojalitet mot företaget. Fungerar inte tillflödet av rätt produkter 

på såväl kort som lång sikt och på ett kostnadseffektivt sätt tillfredsställer kundernas behov, 

genereras inte heller några intäkter och verksamheten förlorar sin kraft och dör. Företaget kan 

inte överleva på lång sikt om ohälsan påverkar kvaliteten på produkterna, detta borde visa att 

företaget inte kan ignorera problemet. 

 

 Interna processperspektivet: 

Detta perspektivet visar hur företagets interna processer fungerar. Förändrad produktivitet är ett 

mått som visar hur väl ett företag fungerar. Det ger svar på frågan vad man måste bli bra och 

bättre på för att kunna fortsätta sin verksamhet. Vilka processer som skapar de rätta kundvärdena 

och ser till att aktieägarnas förväntningar blir tillfredsställda kan bero på olika faktorer som 

kunder, bransch, omgivning och ägare. Här är det svårt att ge annat än generella förslag på mått, 

då det är individuellt för varje enskilt företag vad de måste bli bra på. Genomsnittlig ledtid, felfria 

kontrakt och processtid för utbetalningar är några exempel på mått. 

 

 Utvecklingsperspektivet: 

Här försäkrar man sig om organisationens långsiktiga förnyelse och därmed delvis också om dess 

överlevnadsförmåga. Det är viktigt att man tänker igenom vad som krävs för att behålla och 

utveckla den kunskap som behövs för att förstå och kunna tillfredsställa kundernas behov. Sämre 

trivsel är ett mått som kan visa tecken på att personalen inte får de utbildnings- och 

utvecklingsmöjligheter som arbetsuppgifterna kräver. Exempel på mått som visar hur företaget 

kan fortsätta att förbättra sig i framtiden är utbildningskostnad/anställd. Måttet visar dels att man 
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satsar på sin personal och att man satsar på företaget självt genom öka kunskapen i företaget. På 

så vis kan man också vinna konkurrensfördelar gentemot andra företag. Dessa konkurrensfördelar 

är av största vikt i dagens läge, då efterfrågan på olika produkter växlar oerhört snabbt. Det som 

är rätt idag är fel i morgon. 

 

 Finansiella perspektivet: 

Här visas resultatet av de övriga perspektivens strategiska val under det gångna verksamhetsåret. 

I detta perspektivet hittar man mycket av de traditionella styrmedlen i form av finansiella 

nyckelmått som resultat, avkastning och soliditet. Företagen baserar sina beslut på siffror utifrån 

saker som har hänt. Det kan få förödande effekter att enbart styra med hjälp av ”gammal” 

information då förändringarna i dagens samhälle sker snabbt. Dessa mått är dock viktiga för 

ägarna som har satsat pengar i företaget. De vill se hur verksamheten gått under det gångna året 

och om de ska fortsätta satsa pengar. 

 

 Humanperspektivet: 

Om man vill ha ett särskilt humanperspektiv kan man relatera det till olika aspekter på personalen 

som anses strategiskt viktiga. Vilka aspekter på personalen som är viktiga är individuellt för varje 

företag. Men en sak som vi tycker är viktigt för alla företag är att de har en frisk personal. Vi 

anser att det är en förutsättning för att ett företag ska kunna drivas framgångsrikt på lång sikt. 

Eftersom det finns några mått ”kvar” som vi inte tycker passar in under någon av Kaplan och 

Nortons fyra perspektiv väljer vi att placera dem i ett femte perspektiv som heter 

humanperspektivet. Måtten är sjukfrånvaro, personalomsättning och övertid. Alla de ovan 

nämnda måtten är på ena eller andra sättet någon slags larmklocka på att personalen inte mår bra 

eller trivs på sin arbetsplats och dessa måtten bör uppmärksammas och följas upp. 

 

Måtten inom de olika perspektiven ger underlag för analyser av företagets satsningar på 

framförhållning, förnyelse och rörlighet. Som vi nämnt tidigare finns det samband mellan de 

olika måtten och perspektiven. Ett exempel är om personalen på ett företag inte mår bra kan det 

synas i att sjukfrånvaron och personalomsättningen ökar (humanperspektivet). I sin tur kan det 

leda till att genomsnittlig ledtid i produktionen ökar och en sämre kvalitet på produkterna 
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(processperspektivet). Om företaget får sämre produkter förlorar de efterhand sina kunder 

(kundperspektivet). Att ha nöjda kunder som köper ens produkter är A och O för att nå ett 

positivt resultat och en för företaget tillfredsställande avkastning (finansiella perspektivet). Ett 

företag måste visa ett bra resultat för att kunna ha råd att vidareutveckla och vidareutbilda sig 

genom sina anställda (utvecklingsperspektivet) för att på lång sikt kunna överleva. En positiv 

vinstutveckling i ett företag med låga värden inom de övriga perspektiven kan betyda att det finns 

brister i framförhållningen. Det kan visa att man endast tänker kortsiktigt och inte bryr sig 

företagets framtid.  

 

Det finns också en risk med detta resonemang. Att skaffa sig för många icke-finansiella mått gör 

att det kan bli svårt att hantera dem. De skapar ett virrvarr av information och fokuseringen kan 

hamna på att hålla isär dem istället för att låta dem komplettera varandra så de kan tolkas på rätt 

sätt. Icke-finansiella mått måste även uppdateras efter någon bestämd ordning så de följer 

företagets strategi. Att mäta något som inte är av vikt är tidskrävande och onödigt. 

 

Då BSC är ett mätsystem över de kritiska framgångsfaktorerna som enligt Anthony och 

Govindarajan (2001) mixar den finansiella informationen med den icke finansiella och som på så 

sätt hjälper företagsledningen att implementera företagets strategi. Man når målkongruens genom 

att länka finansiella mått (som bestäms av ledningen) med andra icke-finansiella mått som ofta 

finns på en lägre nivå i företaget. De icke-finansiella måtten kan observeras och påverkas på olika 

organisatoriska nivåer. Det är viktigt att ledningen inte endast tar hänsyn till de finansiella 

måtten. De icke-finansiella måtten är olika slags larmklockor som kan visa vägen för det framtida 

utförandet av företagets strategi. Men det är också viktigt att de anställda på olika nivåer i 

företaget förstår och är medvetna om den finansiella verkan deras arbeten innebär. Om t.ex. ett 

nöjd-anställd mått visar ett dåligt resultat bör företagsledningen uppmärksamma det och fråga sig 

vad orsaken kan vara. En riskfylld arbetsmiljö? För hög arbetsbelastning? Ett nöjd-kund mått 

visar kanske att en förbättrad service krävs för att behålla kunder. Genom det exemplet syns det 

att det är viktigt att de anställda förstår och är medvetna om att deras arbete också påverkar det 

finansiella resultatet. Om denna balans mellan de finansiella och icke-finansiella måtten kan 

åstadkommas ha man nått målkongruens.  
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För att denna målkongruens ska nås måste kommunikationen mellan ledningen och de anställda 

fungera. En chef bör vara lyhörd, hänsynsfull och kunna styra de anställda på bästa sätt, både ur 

företagets och ur de anställdas synvinkel. Ledningen måste ha god kunskap om de anställdas 

motivation, gruppers sätt att fungera och våra kulturers påverkan på beslut och handlingar. Ett 

sätt för en chef eller ledning att uppnå ett bra ledarskap är att ha kontinuerliga utvecklingssamtal 

med sina anställda. Här kan man utbyta tankar, uppfattningar och önskemål om hur det gångna 

året har gått, både positiva och negativa saker. Ett annat sätt kan vara att ordna någon form av 

socialt sammanträffande. Här kan chef och anställd lära känna varandra på ett mer kamratligt sätt 

som sedan kan leda till ett bättre och mer öppet förhållande på arbetsplatsen, man skapar en 

”arbetsmiljövänlig” arbetsplats. Enligt Bruzelius och Skärvad (1995) är ledarskap en relation 

mellan ledare och ledda. När ett ledarskap fungerar väl växer medarbetarnas respekt, tillit och 

förtroende för ledaren och då förstärks ledarens auktoritet, legitimitet och ledarställning. En av 

ledarskapets viktigaste uppgifter är att motivera företagets medarbetare så att de genom beslut 

och handling, individuellt och gemensamt, agerar så att organisationens mål uppnås. Eftersom 

affärstänkandet ökar förstärks marknads- och kundinriktningen i företagen. Det medför att man 

måste ha medarbetare som på ett självständigt och ansvarsfullt sätt agerar i enlighet med 

företagets strategi och idéer.  

 

Eftersom många företag, och så även vår finansminister Bosse Ringholm, säger att den viktigaste 

resursen för företagen är personalen tror vi att ett bra ledarskap är en förutsättning för dem att 

lyckas. Då vi säger att ett bra ledarskap är en förutsättning för dem att lyckas kan det sägas vara 

en kritisk framgångsfaktor. I förebyggandet av ohälsa ser vi ledarskapets betydelse, då 

egenskaper som lyhördhet och att visa hänsyn är viktiga att ha som chef. Ledarskap är en relation 

mellan ledare och ledda. Vid ett väl fungerande ledarskap växer medarbetarnas respekt, tillit och 

förtroende för ledaren och då förstärks hans/hennes ställning som ledare. Detta leder i sin tur till 

att företaget och ledningen har lättare att implementera sina strategier om de har personalen på 

”sin sida”. Här tror vi att utvecklingssamtal är bra där både den anställde och chefen får komma 

till tals, då både positiva och negativa saker diskuteras. Om man tycker att personalen är den 

viktigaste resursen för företaget är det viktigt att utbilda dem. Det visar att företaget har 

förtroende för sina medarbetare och vill att de ska bli ännu bättre på att utföra sina 
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arbetsuppgifter. Ett annat sätt för att uppnå ett väl fungerande ledarskap är ett slags nöjdanställd 

mått (index), som kan hjälpa till att få ledarskapet i ett företag att jobba i rätt riktning. Detta index 

skulle kunna ha sin grund i Christina Maslachs oförenligheter. Företaget kan se på hur vart och 

ett av de sex oförenligheterna påverkar personalen, eller hur oförenligheterna tillsammans 

påverkar personalen. 

 

Enligt Hellsöy et al. (2000) känner människor oförenligheter mellan arbetets krav och sina egna 

personliga värderingar. Författarna använder fyra dimensioner, de är: utanförskap, 

koncentrationssvårigheter, depression och oro och menar att man kan uppleva en känsla av 

otillräcklighet i sin förmåga att relatera till andra människor och att utföra sitt arbete. Speciellt 

inom olika vårdyrken är detta vanligt förekommande. Här krävs det ett intensivt personligt 

engagemang för att klara sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. T.ex. förväntas en sjuksköterska att 

alltid vara vänlig och omhändertagande. Detta kan vara svårt att leva upp till om t.ex. 

arbetsbelastningen är för stor, uppskattning och erkännande för arbetsuppgifterna saknas eller att 

man blir orättvist behandlad. Det finns många varierande arbetssituationer, t.ex. att vara 

banktjänsteman, skådespelare eller politiker som kräver intensiva samspel med människor och ett 

personligt engagemang. I dagens samhälle kan många arbeten vara osäkra och att vara starkt 

personligt engagerad är kanske ett krav för att få behålla sitt arbete. Dessa dimensioner skulle 

kunna jämföras med Christina Maslachs oförenligheter. 

 

Christina Maslach har utvecklat ett test eller frågeformulär, ”The Maslach Burnout Inventory” 

(MBI) om människors arbetssituation och välbefinnande, hur de anställda upplever sina arbeten. 

Frågorna är genomgående strukturerade kring de känslor (emotionellt slut, känslolöshet och 

upprymdhet) man kan hänföra till arbetet. De är även anpassade efter behov och bransch.  

 

 

 

 

 
- 56 - 

 



Analys 
 
 
 

5.1 Nöjd-anställdindex 
Vårt förslag på nöjd-anställdindex baserar vi på Christina Maslachs oförenligheter och här följer 

exempel på frågor som kan ställas. Frågorna kan t.ex. besvaras och bedömas på en skala 1-5 där 5 

är bäst omdöme. Svaren på frågorna kan sedan vara en hjälp för företaget att se om de är 

drabbade av ohälsa som orsakats av arbetet. 

 

 

 

 
Figur 5.1 Utdrag ur ett formulär  

Oförenligheter: Förslag till frågor: Svar: Negativt Positivt

Hög=1 Låg=5
1. För stor arbetsbelastning 1. Hur upplever du att arbetsbelastningen Kroppsligt: X

är på ditt arbete: Mentalt: X

Dåligt=1 Bra=5
2. Brist på gemenskap 2. Hur tycker du att kommunikationen Medarbetare: X

fungerar mellan dig och: Chef/ledning: X

3. Brist på kontroll 3. Hur är dina möjligheter att Låga=1 Höga=5
påverka dina arbetsuppgifter? X

4. Brist på erkänsla 4. Tycker du att du får uppmuntran och Sällan=1 Ofta=5
uppskattning för arbetet du utför? X

5. Brist på rättvisa 5. Upplever du dina arbetstider som rättvisa Sällan=1 Ofta=5
i förhållande till dina arbetskamrater? X

6. Motstridiga värderingar 6. Upplever du att du måste utföra saker på Ofta=1 Sällan=5
arbetsplatsen som du inte kan stå för? X

Nöjd-anställdindex 27/ 8=
Svarsalternativen är indelade i en skala från 1 till 5.

3,375
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6. Slutsatser och rekommendationer 
 

6.1 Slutsatser 
Syftet med uppsatsen är att undersöka BSC:s eventuella roll för att förebygga ohälsa samt att ge 

förslag till eventuella mått som kan vara viktiga att uppmärksamma och följa upp för att 

förebygga ohälsa. 

 

Redan i början av uppsatsarbetet när vi läste in oss på ämnet, förstod vi att vår problemfråga 

befann sig inom ett känsligt område. Under arbetets gång upptäckte vi att vår problemfråga var 

mycket känsligare än vad vi från början föreställt oss, då vi upplevde en viss ovilja att tala om 

ohälsa. Därför är resultatet från telefonintervjuerna med de personalansvariga inte så uttömmande 

som vi förväntat oss, trots att vi var medvetna om att valet av intervjuform skulle påverka 

resultatet. Tillsammans med resultatet från företagshälsovården och genom vår analys ser vi ändå 

att sjukfrånvaro, övertid, personalomsättning, förändrad produktivitet, sämre trivsel och sämre 

kvalitet är mått som är viktiga att uppmärksamma och följa upp för att förebygga ohälsa, då både 

företagshälsovården och de personalansvariga tagit upp dessa mått. Måtten är placerade i BSC:s 

olika perspektiv och har diskuterats fram utifrån olika oförenligheter mellan människa och arbete 

som kan sägas vara orsaker till ohälsa på arbetet. Vårt förslag är ett nöjd-anställdindex, som vi 

baserat på Christina Maslachs sex oförenligheter: för stor arbetsbelastning, brist på kontroll, brist 

på gemenskap, brist på erkänsla, brist på rättvisa och motstridiga värderingar, ett mätbart mått för 

om personalen trivs på sin arbetsplats och som kanske kan ge svar på frågan om arbetet och 

ledningen motsvarat den anställdes förväntningar. Vi tror att man vid behov också kan lägga till 

mått som visar känslor, t.ex. oro för hemmet vid tjänsteresa, ensamhet och sömnsvårigheter som 

orsakats av arbetet. Det tror vi ger en mänskligare och rikare bild av indexet. Har företaget en hög 

siffra på sitt index trivs personalen. Är indexet lågt tyder det på att de anställda inte trivs. Vi 

tycker att ett index kan ses som en larmklocka, en slags tidig signal som visar att det finns ett 

problem med ohälsa och att något måste göras. Först måste man åtgärda problemen och av de 

lärdomarna kan man sedan arbeta vidare med ett förebyggande syfte för att minska ohälsan. 
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Då företagshälsovården tycker det skulle vara mycket bra med ett mätsystem som fångar 

problemen med ohälsa vill vi rekommendera BSC. Det visar resultat från olika perspektiv och om 

man länkar ihop den information som fås från dessa, både finansiell och icke-finansiell kan man 

se orsak-verkan-sambandet mellan mått. Ett stöd för vår slutsats hittar vi i Paula Liukkonens 

(1996) resonemang och modell som vi anser påminner mycket om Kaplan och Nortons BSC. Hon 

menar att det inte är de enstaka nyckeltalen (måtten) som är intressanta, utan kombinationen av 

olika redovisningsperspektiv. När resultaten kombineras är det möjligt att se samband och 

orsaker till problemet, som i vårt fall är ohälsa. För att lättare kunna se problemet med ohälsa och 

för att också kunna förebygga den tycker vi att BSC bör lägga till ett femte perspektiv. Det 

grundar vi på att måtten som kan användas för att visa ohälsa främst hamnar i detta perspektiv vid 

vår analys. 

 

Detta resonemang ser vi också i BSC som metafor. Precis som piloten behöver flera instrument 

för att navigera sitt flygplan behöver dagens företagsledare kunna mäta flera aspekter av sin 

omgivning för att få kunskap om hur organisationen fungerar. Man fokuserar på det som är 

viktigt, och vad som är viktigt är individuellt för varje företag beroende på vilka mål företaget 

har. Vad som är viktigt mäts, det som mäts blir gjort, det som blir gjort uppmärksammas och 

belönas, det som uppmärksammas och belönas anses spela roll. Och om nu företagen anser att 

personalen är den främsta och viktigaste resursen så är BSC ett bra mätsystem som fångar 

problemen med ohälsa och kan vara till god hjälp för att förebygga den! 

 

Kan vi utifrån våra slutsatser säga att vi uppnått vårt syfte med uppsatsen? Ja, det har vi, vi tycker 

att ett BSC med ett femte perspektiv kan spela roll i förebyggandet av ohälsa Vi har också gett 

förslag på ett nöjdanställd-index som vi har tagit fram utifrån de olika oförenligheterna mellan 

människa och arbete. Detta mått vill vi placera i det femte perspektivet (humanperspektivet) i ett 

BSC. 
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6.2 Rekommendationer 
Som vi nämnt tidigare har vi under arbetets gång fått uppfattningen att frågor kring ohälsa är 

känsliga och svåra att tala om. För kunna göra mer djupgående studier kring ohälsa har vi 

funderat på om man kan undersöka problemet på andra sätt. Hade det varit någon skillnad på 

resultatet om vi intervjuat ekonomiansvariga istället för personalansvariga? Om man intervjuat 

båda parterna, hade vi fått ett bredare perspektiv på problemet och därmed ett bättre underlag att 

analysera? Hade resultatet skilt sig mycket från det vi fick om vi valt att endast göra personliga 

intervjuer? 

 

6.3 Tänkvärda ord 
”Det finns de som säger att man inte ska jämföra människor med maskiner, men jag säger 

tvärtom. Om vi ändå kunde betrakta oss själva som maskiner, då skulle vi förmodligen må bättre. 

Ingen skulle komma på tanken att inte fylla på bensin i sin bil eller ge bilen fel oktan på bränslet, 

med risk för att motorn kan skära ihop. Vem skickar inte sin bil på rundsmörjning då och då, för 

att garantera att den ska gå igenom den årliga besiktningen?  Och vem i hela världen skulle låta 

motorn vara på dygnet runt, om – utifall – vi skulle behöva köra iväg någonstans. Hackar motorn 

tar man omedelbart reda på vad felet är, man vill ju inte riskera att det blir en dyr och kostsam 

reparation. Om vi ändå insåg vad det i slutändan kostar oss själva och samhället att vara 

långtidssjukskrivna för utbrändhet” (Jankell, 2001). 
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Frågeformulär till personintervjun med Previa i Karlskrona 
 
1. Beskriv Previa. 
 
2. Hur arbetar ni? 
 
3. Ni jobbar förebyggande, kan ni ge exempel? 
 
4. Er affärsidé är att öka hälsan och välbefinnandet i ”kundernas företag”. Hur går ni tillväga  
    för att genomföra den? 
 
5. Hur fungerar kommunikationen mellan Previa och företaget/de anställda? 
 
6. Vad är den vanligaste åkomman att söka för? 
 
7. Vad gör Previa för företaget/de anställda? 
 
8. Hur ställer ni er till ordet utbrändhet? Hur tolkar ni detta? 
 
9. Utbrändhet/arbetsrelaterad ohälsa ökar, om och hur märker ni det? 
 
10. Om en person är drabbad av utbrändhet/ohälsa, vad uppfattar ni är orsaken/orsakerna? 
 
11. Kan Previa agera om de får liknande och upprepande fall av utbrändhet/ohälsa eller  
      hämmas ni av sekretesslagen? Hur? 
 
12. Vilka mått kan vara indikatorer på utbrändhet/ohälsa? 
 
13. Kan könsdiskriminering vara en orsak till utbrändhet/ohälsa? 
 
14. Vet ni vad Balanced Scorecard (BSC), balanserat styrkort är? (Om nej, förklarar vi i korta  
      drag) 
 
15. Är BSC ett sätt att uppmärksamma problemen med utbrändhet/ohälsa? 
 
16. Vilken roll tror ni att BSC skulle kunna spela i förebyggandet av utbrändhet/ohälsa? 
 
17. Kan de måtten som tas fram i ett BSC vara till nytta, visar de något? 
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Frågeformulär till den kompletterande telefonintervjun med Previa i 

Karlskrona 
1. Berätta om föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
2. Föreskrifterna om Internkontroll har bytt namn till Systematiskt arbetsmiljöarbete. Varför? 
 
3. Vad är det för skillnad? 
 
4. Kan dessa föreskrifter vara till hjälp för de anställda? 
 

Frågeformulär till telefonintervjuerna med personalansvariga 
 
1. Ser ni utbrändhet/ohälsa som ett problem? 
 
2. Vilka tror ni i kort drag är orsakerna till problemet? 
    (Förslag: omorganisering, projektarbete) 
 
3. Vad tror ni man kan göra för att förebygga utbrändhet/ohälsa? 
 
4. Tycker ni att det finns några mått som visar tecken på utbrändhet/ohälsa? 
 
5. Använder ni er av BSC? Om inte, vet ni vad det är? 
 
6. Tror ni att BSC med dess olika mått och perspektiv kan vara ett hjälpmedel för att  
    förebygga utbrändhet/ohälsa? 
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Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
om systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
 
Beslutade den 15 februari 2001     

Arbetsmiljöverket meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen 

(SFS 1977:1166) följande föreskrifter.1) 

 
Föreskrifternas tillämpningsområde 
1 § Dessa föreskrifter gäller för alla arbetsgivare. Med arbetsgivare likställs 
de som hyr in arbetskraft. 
 

Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete 
2 § Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens 
arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt 
att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs 
och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
 

Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och 
rutiner 
 
3 § Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i 
den dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska 
och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. 
 
4 § Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna, skyddsombuden och elevskyddsombuden 
möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
5 § Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i 
arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall 
förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
 
 
 
1) Jfr Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av 
arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT nr L 183, 29.6.1989, s.1) 
AFS 2001:1 
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Det skall finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå 
till. 
 

Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio 
arbetstagare i verksamheten. 
 

Uppgiftsfördelning och kunskaper 
6 § Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en 
eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att 
risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
 

Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har 
de befogenheter och resurser och den kompetens som behövs. Dessutom skall 
kraven i bilaga 1 uppfyllas. 
 
Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio 
arbetstagare i verksamheten. 
 

7 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i 
arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga skall det 
finnas skriftliga instruktioner för arbetet. 
 

Chefer och arbetsledande personal skall ha de särskilda kunskaper som de behöver 
för sina uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 

Riskbedömning, åtgärder och uppföljning 
8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma 
riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. 
 

När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna 
medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. 
 

Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka 
risker som finns och om de är allvarliga eller inte. 
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9 § Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något 
allvarligt tillbud inträffar i arbetet, skall arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för 
ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. Arbetsgivaren skall varje år 
göra en skriftlig sammanställning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som 
inträffat i arbetet. 
 

10 § Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra 
de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 
Arbetsgivaren skall också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en 
tillfredsställande arbetsmiljö. 
 

Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I 
planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och 
vem som skall se till att de genomförs. 
 

Genomförda åtgärder skall kontrolleras. 
 

11 § Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras. 
 

Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i 
verksamheten. 
 

Företagshälsovård 
12 § När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och 
rehabilitering, skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande 
sakkunnig hjälp utifrån. 
 

När företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp anlitas skall den vara av 
tillräcklig omfattning samt ha tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser för detta 
arbete. Dessutom skall kraven i bilaga 2 uppfyllas. 
 

Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2001.  
 
Samtidigt upphävs Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1996:6) med 
föreskrifter om Internkontroll av arbetsmiljön. 
 
KENTH PETTERSSON    Lars Eklund Göran Lindh 

 
 
 
 



Bilaga 2 
 
 
 

Bilaga 1 
 

Arbetstagare med uppgifter enligt 6 § 
De som arbetsgivaren enligt 6 § givit uppgifter i arbetsmiljöarbetet skall 
 
– få tillgång till sammanställningar enligt 9 § i dessa föreskrifter samt  
arbetsskadeanmälningar enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (1976:380), 
 
– få tillgång till information om de förebyggande arbetsmiljöåtgärderna i 
verksamheten och om åtgärdskrav från Arbetsmiljöverket samt 
 
– få lämna synpunkter till arbetsgivaren på 
 
• valet av andra arbetstagare med uppgifter i arbetsmiljöarbetet, 
 
• valet av de arbetstagare som behövs för att genomföra första hjälpen, 
brandbekämpning och utrymning, 
 
• anlitande av företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån, 
 
• uppläggningen av arbetsmiljöarbetet, 
 
• riskbedömningar, 
 
• åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall, 
 
• den personliga skyddsutrustning som kan behövas, 
 
• sammanställningar och arbetsskadeanmälningar, 
 
• vilken information de behöver få tillgång till om förebyggande arbetsmiljöåtgärder i 
verksamheten och om åtgärdskrav från Arbetsmiljöverket 
samt 
 
• hur informationen i dessa frågor skall utformas. 

 
 
 
 



Bilaga 2 
 
 
 

Bilaga 2 
 

Företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig 
hjälp utifrån enligt 12 § 
 
Arbetsgivaren skall se till att den företagshälsovård eller motsvarande 
sakkunniga hjälp utifrån som anlitas enligt 12 § 
 
– får information om de faktorer som påverkar eller misstänks påverka  
arbetstagarnas hälsa och säkerhet samt 
 
– har tillgång till information om 
 
• aktuella arbetsmiljörisker, 
 
• förebyggande åtgärder och 
 
• de åtgärder som vidtagits för att utse, utbilda och utrusta de arbetstagare som 
behövs för att genomföra första hjälpen, brandbekämpning 
och utrymning. 
 
Informationen skall gälla både verksamheten i stort och varje enskild arbetsplats eller 
varje enskilt arbete.

 
 
 
 



Bilaga 3 
 
 
 

 

Oförenligheter: Förslag till frågor: Svar: Negativt Positivt

Hög=1 Låg=5
1. För stor arbetsbelastning 1. Hur upplever du att arbetsbelastningen Kroppsligt:

är på ditt arbete: Mentalt:

Dåligt=1 Bra=5
2. Brist på gemenskap 2. Hur tycker du att kommunikationen Medarbetare:

fungerar mellan dig och: Chef/ledning:

3. Brist på kontroll 3. Hur är dina möjligheter att Låga=1 Höga=5
påverka dina arbetsuppgifter?

4. Brist på erkänsla 4. Tycker du att du får uppmuntran och Sällan=1 Ofta=5
uppskattning för arbetet du utför?

5. Brist på rättvisa 5. Upplever du dina arbetstider som rättvisa Sällan=1 Ofta=5
i förhållande till dina arbetskamrater?

6. Motstridiga värderingar 6. Upplever du att du måste utföra saker på Ofta=1 Sällan=5
arbetsplatsen som du inte kan stå för?

Nöjd-anställdindex
Svarsalternativen är indelade i en skala från 1 till 5.
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