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Sammanfattning  

Bakgrund: Arbetsgivare ska enlig svensk arbetsmiljölagstiftning arbeta systematiskt för att 

förbättra arbetsmiljön. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ge effekt för att arbetstagarna 

inte skadas, blir sjuka eller drabbas av ohälsa på grund av arbetet. Arbetsmiljöarbetet ska leda 

till ständiga förbättringar av såväl den fysiska, organisatoriska som sociala arbetsmiljön. 

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att identifiera arbetsmiljöindikatorer som kan 

användas för att mäta arbetsmiljöarbetets effekt på ohälsa, olycksfall eller en i övrigt god 

arbetsmiljö. Examensarbetet omfattar arbetsmiljöindikatorer som nämns i den vetenskapliga 

litteraturen och arbetsmiljöindikatorer som används av företag i praktiken. Examensarbetet 

undersöker vilka arbetsmiljöindikatorer som är gemensamma från den vetenskapliga 

litteraturen och de intervjuade företag samt om det finns arbetsmiljöindikatorer som visar på 

en signifikant effekt på ohälsa, olycksfall eller en i övrigt god arbetsmiljö.  

Metod: Examensarbetet har genomförts i två delar, en litteraturstudie i tre databaser och en 

intervjustudie av sex personer från tre företag inom tillverkningsbranschen. Det insamlade 

materialet analyserades och arbetsmiljöindikatorerna som framkom kategoriserades. 

Indikatorerna grupperades i fem kategorier och utifrån teman vilket resulterade 16 

indikatorgrupper. 

Resultat: Resultatet visade att 319 arbetsmiljöindikatorer identifierades i litteraturstudien och 

78 i intervjustudien. Den största kategorin i litteraturstudien var ohälsa, olycksfall och övrigt 

god arbetsmiljö och den största kategorin i intervjustudien var olycksfall och ohälsa. Den 

största indikatorgruppen i litteraturstudien var riskhantering och i intervjustudien psykosocial 

arbetsmiljö. I litteraturstudien identifierades en indikatorgrupp för arbetsmiljöpolicy som inte 

återfinns i intervjustudien. I intervjustudien identifierades fem indikatorer som inte återfinns i 

litteraturstudien.  

Litteraturstudien identifierade 22 indikatorer som visade på signifikanta samband med 

effekter i arbetsmiljön till exempel arbetsrelaterad stress som har ett samband med ökat antal 

arbetsrelaterade skador. Ett annat exempel är att utföra riskbedömningar vilket ger färre antal 

arbetsolyckor. 

Diskussion: Det finns inte någon standardiserad uppsättning av arbetsmiljöindikatorer och 

information saknas ofta om hur arbetsmiljöindikatorerna ska mätas och vilket måltalet är. En 

önskan att kunna mäta ”var är vi nu och vart ska vi?” gällande arbetsmiljöarbetet ges uttryck 

för i intervjustudien. Eventuellt kan detta behov öka framöver i och med att ISO 45001 ställer 

krav på att använda indikatorer för att mäta effekterna av arbetsmiljöarbetet. Förslag för 

framtida tillämpad forskning är att ta fram standardiserade arbetsmiljöindikatorer med tydliga 

måltal. Uppsättningen av arbetsmiljöindikatorer bör omfatta såväl den fysiska, 

organisatoriska som den sociala arbetsmiljön.  

Slutsats: I litteraturstudien och intervjustudien identifieras arbetsmiljöindikatorer, men de är 

inte standardiserade och saknar ofta tydliga definitioner och måltal. Detta medför svårigheter 

för företagen att använda indikatorerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Standardiserade 

och väl underbyggda indikatorer skulle kunna vara ett stöd för företag i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Standardiserade och kvalitetssäkrade indikatorer möjliggör jämförelse 

mellan företag inom till exempel samma bransch. Förhoppningsvis kan detta examensarbete 

ligga till grund för fortsatt forskning och utveckling inom området. 
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Abstract 

Background: In accordance with the Swedish Work Environment Act, employers must 

systematically work to ensure good occupational safety and health (OSH). These systematic 

OSH practices must ensure that workers are not injured, become sick or suffer ill health 

because of their work. The practices must lead to continuous improvement of the physical, 

organisational and social work environments. 

Purpose: The purpose of this thesis is to identify OSH indicators that can be used to measure 

the effect of OSH practices on illness, accidents or an otherwise good work environment. 

These include OSH indicators mentioned in the scientific literature and those used by 

companies in practice, as well as the OSH indicators that are common to these two groups. 

The purpose is also to examine whether there are OSH indicators that indicate a significant 

effect on illness, accidents or an otherwise good work environment. 

Method: This thesis work consisted of two parts: a literature review using three databases 

and an interview study of six people from three companies in the manufacturing industry. 

The collected material was analysed and the OSH indicators that emerged were 

categorised. 

Results: The results showed that 319 OSH indicators were identified in the literature 

review and 78 in the interview study. The indicators were grouped into five categories and 

based on themes, which resulted in 16 indicator groups. The largest category in the 

literature review was illness, accidents and other good work environment, and the largest 

category in the interview study was accidents and illness. The largest indicator group in the 

literature review was risk management and was psychosocial work environment in the 

interview study. The literature review identified an indicator group for OSH policy that was 

not found in the interview study. The interview study identified five indicators that were 

not found in the literature review. The literature review identified 22 indicators that showed 

significant correlations with effects in the work environment, for example, work-related 

stress that has a connection with increased number of work-related injuries. Another 

example is carrying out risk assessments, which results in fewer work accidents. 

Discussion: There is no standardised set of OSH indicators, and information is often 

lacking on how to measure OSH indicators and what the measurement values are. 

Respondents in the interview study expressed a desire to be able to measure “Where are we 

now and where are we going?” with regards to their work environment. This need might 

grow in the future, considering the ISO 45001 requirement to use indicators to measure the 

effects of the work environment. A proposal for future applied research is to develop 

standardised OSH indicators with clear measurement values. The set of OSH indicators 

should cover the physical, organisational and social work environments. 

Conclusions: In the literature study and the interview study, work environment indicators 

appear, but they are not standardized and often lack clear definition and measurement values. 

This causes difficulties for companies to use the indicators in the systematic work 

environment work. Standardized and well-founded indicators could support companies in the 

systematic work environment work by ensuring that the indicators are quality-assured and 

enable comparison in companies, for example within the same industry. Hopefully, this 

degree project can form the basis for continued research and development in the field. 

Keywords: Systematic OSH practices, indicator, accidents, illness, good work 

environment, OSH indicators 
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Förord 

Detta examensarbete har bedrivits som ett projekt inom magisterutbildningen för teknik, 

hälsa och arbetsmiljöutveckling vid KTH. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Linda Rose, universitetslektor vid KTH, för den 

raka och konstruktiva feedbacken vi fått under processen, samt för hennes stora engagemang. 

Vi vill även tacka de intervjupersoner som tog sig tid att medverka i studien. Vi har lärt oss 

mycket under arbetet med denna studie som kommer vara användbart i vårt yrkesliv.  

 

Vi vill slutligen tacka våra familjer och kollegor som visat stort tålamod och stöd under 

arbetets gång. 

 
Bästa hälsningar, 

 

Camilla Forsman och Carina Hermansson 
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Förkortningar 
 

Förkortning Fullständigt namn Förklaring 

AFS Arbetsmiljöverkets 

författningssamling 

Föreskrifter som preciserar lagkrav inom 

arbetsmiljöområdet.  

AML Arbetsmiljölagen Svensk lagstiftning som bland annat 

reglerar arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. 

HSO Huvudskyddsombud Arbetstagarnas representant i 

arbetsmiljöarbetet. När det finns flera 

skyddsombud ska det utses ett 

huvudskyddsombud som samordnar 

skyddsombuden. 

ISO 45001 SS-ISO 45001:2018 

Ledningssystem för 

arbetsmiljö – Krav och 

vägledning 

Internationell ledningssystemstandard för 

arbetsmiljö. 

KTH Kungliga tekniska högskolan Universitet i Stockholm med huvudsaklig 

inriktning på teknik och naturvetenskap 

OSA Organisatorisk och social 

arbetsmiljö 

Föreskrift (AFS 2015:4) som reglerar 

arbetsgivarens ansvar för arbetsbelastning, 

arbetstid och kränkande särbehandling.  

SAM  Systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

Föreskrift (AFS 2001:1) som beskriver 

arbetsgivarens skyldighet att undersöka, 

riskbedöma, åtgärda och följa upp 

verksamheten avseende arbetsmiljö. 
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1 Inledning 
Som arbetsgivare är det viktigt att veta om arbetsmiljöarbetet ger avsedd effekt, det har bland 

annat stor betydelse för hur arbetsmiljöarbetet prioriteras. Det saknas fullständig kunskap om 

hur effekterna på arbetsmiljön ska kunna mätas och det är svårt att fastställa orsakssamband 

mellan arbetsmiljöåtgärder och effekter på arbetsmiljön (Eklund et al., 2006). 

 

Vilka effekter som avses behöver definieras innan en arbetsgivare har möjlighet att mäta 

dem. Det kan till exempel handla om ”effekter på säkerhet, hälsa, välbefinnande och 

systemeffektivitet” som Eklund et al. (2006) undersöker. Ett annat exempel är att mäta effekt 

på sjuktal så som Svartengren et al. (2013) undersöker. Svartengren utreder vilka 

friskfaktorer på organisatorisk nivå som skiljer sig åt mellan kommuner och landsting som 

har höga respektive låga sjuktal. Studien kommer fram till sex friskfaktorer varav en specifikt 

kopplas till det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genom att de studerade långtidsfriska 

kommunerna och landstingen på ett mer strukturerat och strategiskt sätt infört SAM. De 

övriga fem friskfaktorerna är närvarande ledarskap, möjlighet till kompetensutveckling, 

möjlighet att byta arbetsuppgifter, hjälp med prioritering vid hög arbetsbelastning samt god 

kommunikation och feedback. 

 

ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö – Krav och vägledning (Swedish Standards 

Institute, 2018) ställer krav på ständiga förbättringar av arbetsmiljöprestandan. 

Arbetsmiljöprestanda definieras i ISO 45001 som mätbara resultat kopplade till i hur stor 

omfattning planerade aktiviteter har genomförts och planerade resultat har uppnåtts när det 

gäller förebyggandet av skada och ohälsa och skapandet av säkra och hälsosamma 

arbetsplatser. Prestandan kan avse mätbara kvalitativa eller kvantitativa resultat. För att 

standarden ISO 45001 ska anses vara uppfylld ställs krav på att indikatorer ska användas för 

att övervaka hur väl arbetsmiljömålen uppnås. 

 

Ett sätt att mäta effekter av arbetsmiljöarbetet är att använda nyckeltal eller indikatorer. 

Begreppen används ofta på samma sätt, enligt Schmidt och Antonsson (Schmidt & 

Antonsson, 2002) finns det ingen vedertagen skillnad mellan begreppen. Lagerström 

(Lagerström et al., 2008) definierar nyckeltal som ett tal uttryckt i siffror, medan ISO 45001 

skiljer på kvantitativa och kvalitativa indikatorer, där de kvantitativa indikatorerna motsvarar 

begreppet nyckeltal. Begreppet indikator kan utifrån detta resonemang ses som bredare än 

begreppet nyckeltal. I detta examensarbete används begreppet indikator eller 

arbetsmiljöindikator. Exempel på arbetsmiljöindikatorer är antal olycksfall, antal utförda 

riskbedömningar eller antal sjukfrånvarodagar.   

 

Lindberg och Vingård (2012) konstaterar att det finns ett stort behov av forskning om god 

arbetsmiljö och dess indikatorer. De anser att det saknas ett instrument för att på ett 

heltäckande sätt mäta både anställdas välbefinnande och verksamhetens framgångar. Eklund 

(Eklund et al., 2006) menar att forskningens krav på vetenskaplig kvalitet medför att många 

arbetsmiljöförbättringar som genomförs av företag och organisationer inte blir vetenskapligt 

dokumenterade. 
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Arbetsgivare ska enlig arbetsmiljölagen, AML, (Arbetsmiljöverket, 2018) arbeta systematiskt 

med att ”förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö” (AML, 1 kap, §1).   

 

Begreppet ohälsa definieras i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, 

(Arbetsmiljöverket, 2008). Enligt denna definition kan ohälsa vara både sjukdomar och andra 

störningar, kroppsliga såväl som psykiska, till exempel stressreaktioner och belastningsbesvär 

som inte klassas som sjukdom. För att avgöra om ohälsa föreligger tas hänsyn till styrkan i 

upplevelsen, under hur lång tid ohälsan pågått och om den på ett negativt sätt påverkar 

förmågan att fungera. En annan definition går att hitta i arbetsmiljöstandarden ISO 45001 

(Swedish Standards Institute, 2018) som definierar skada och ohälsa som ”negativ påverkan 

på en persons fysiska, psykiska eller kognitiva hälsa”. Denna definition hanterar inte separat 

begreppet ohälsa utan det förs samman med begreppet skada. I anmärkningarna i standarden 

förtydligas att skada eller ohälsa förekommer, antingen var för sig eller i kombination. 

Skillnaden mellan skada och ohälsa definieras dock inte. 

 

Begreppet olycksfall definieras i AFS 2001:1 som en skada, fysisk eller psykisk, som 

orsakats av en plötslig händelse. Skadan kan vara allt från lindrig till dödsfall. ISO 45001 

(Swedish Standards Institute, 2018) definierar begreppet incident som en händelse i arbetet 

som kan, eller har, resulterat i skada och ohälsa, med anmärkningen att en incident där skada 

och ohälsa uppkommer ibland kallas för en olycka. Olycksfall och olycka skulle kunna tolkas 

vara samma företeelse, även om definitionen av begreppet incident i ISO 45001 inte 

uttryckligen innefattar plötsliga händelser. 

 

Begreppet god arbetsmiljö används i arbetsmiljölagens (Arbetsmiljöverket, 2018) första 

paragraf. Arbetsmiljöverkets tolkning av begreppet god arbetsmiljö är att den “…ska ge ett 

positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och 

personlig utveckling” (Arbetsmiljöverket, 2018). En god arbetsmiljö kan utifrån detta tolkas 

vara mer än endast frånvaro av negativa faktorer.  

 

Varje arbetsgivare har ansvar enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 

2001:1, (Arbetsmiljöverket, 2008) att följa upp att arbetsmiljöarbetet ger effekt, det vill säga 

att risken för ohälsa och olycksfall elimineras eller minskas, men också att arbetsmiljön i 

övrigt ständigt förbättras. Utifrån kraven att följa upp effekten av arbetsmiljöarbetet väcktes 

frågeställningen: Hur kan man som arbetsgivare följa upp om den egna organisationens 

arbetsmiljöarbete ger effekt? Denna frågeställning är utgångspunkten för detta 

examensarbete. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka 

arbetsmiljöindikatorer som organisationer och företag kan använda sig av för att följa upp om 

arbetsmiljöarbetet ger avsedd effekt. Examensarbetet undersöker arbetsmiljöindikatorer som 

beskrivs i den vetenskapliga litteraturen och arbetsmiljöindikatorer som används av företag i 

praktiken. För att omfatta arbetsgivarens hela ansvarsområde inom arbetsmiljö valdes 

begreppen ohälsa, olycksfall och en i övrigt god arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagens första 

paragraf (Arbetsmiljöverket, 2018). 
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Utifrån detta syfte formulerades examensarbetets frågeställningar: 

 

● Vilka indikatorer finns beskrivna i den vetenskapliga litteraturen för utvärdering av   

arbetsmiljöarbetets effekt på ohälsa, olycksfall och en i övrigt god arbetsmiljö? 

● Vilka indikatorer används av tre stora företag i tillverkningsbranschen för att utvärdera 

arbetsmiljöarbetets effekt på ohälsa, olycksfall och en i övrigt god arbetsmiljö? 

● Finns det gemensamma indikatorer från den vetenskapliga litteraturen och från de tre  

      intervjuade företagen? 

• Finns det indikatorer som har visat på en signifikant effekt på ohälsa, olycksfall eller en i 

övrigt god arbetsmiljö? 

1.3 Avgränsningar 

Detta arbete utgår inte från särskilda faktorer som kännetecknar en god arbetsmiljö, till 

exempel friskfaktorerna i HOFF-studien (Svartengren et al., 2013) eller de faktorer som 

Lindberg och Vingård (2012) identifierat i sin studie. Detta på grund av att det fortfarande 

inte är ”fastställt vilka faktorer som är avgörande för att arbetsmiljön kan betraktas som god 

och arbetsplatsen som frisk” (Lindberg & Vingård, 2012, s. 50). Att undersöka dessa faktorer 

och vilka indikatorer som kan kopplas till dem ingår inte i detta projekt. 

 

Av resursskäl har litteraturstudien begränsats till att omfatta tre databaser och intervjustudien 

till tre svenska företag inom tillverkningsbranschen. 

2 Teoretisk grund 
Examensarbetets ambition är att bidra till ökad kunskap om vilka arbetsmiljöindikatorer som 

finns och som kan användas av arbetsgivare för att mäta effekter av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Detta kapitel ger grundläggande kunskap om kraven i 

arbetsmiljölagstiftningen, i standarden för arbetsmiljöledningssystem, ISO 45001, samt om 

arbetsmiljöindikatorer som begrepp. 

2.1 Lagkrav och standarder   

2.1.1 Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 

Alla anställda har rätt till en god arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Enligt Jakobsson och 

Skoglund är samverkan mellan chefer och medarbetare, fackliga organisationer och 

arbetsgivare samt mellan medarbetare en av förutsättningarna för att skapa en god arbetsmiljö 

(Jakobsson & Skoglund, 2017). 

 

Arbetsmiljölagen tar inte bara sikte på att förebygga olycksfall och ohälsa utan också på 

arbetets innehåll. Arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte av rikt arbetsinnehåll, tillfredställelse 

i arbetet, gemenskap och personlig utveckling med bra balans med livet utanför arbetet. 

Arbetsmiljöarbetet är arbetsgivarens ansvar och för att få bästa effekt ska alla på 

arbetsplatsen medverka i arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverket, 2018). 
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2.1.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 

I föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 2008) ställs det krav på 

hur arbetet med att uppfylla arbetsmiljölagens syfte att ”förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (Arbetsmiljöverket, 2018) ska 

utföras. I föreskriften beskrivs det som “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” (Arbetsmiljöverket, 2008). Arbetsmiljölagen ställer 

krav på att arbetsmiljöarbetet ska leda till effekter. De effekter som arbetsmiljöarbetet 

förväntas ge utifrån arbetsmiljölagens intentioner är effekter på säkerhet, hälsa, välbefinnande 

och systemeffektivitet (Eklund et al., 2006). Effekterna finns på individ, organisation och 

samhällsnivå. Det kan vara svårt och kanske till och med omöjligt, att skilja effekterna av en 

arbetsmiljöåtgärd från andra effekter av andra åtgärder eller andra förändringar som inträffat 

både inom och utom organisationen under tiden som arbetsmiljöåtgärden genomförts. Det 

saknas enligt Eklund fortfarande kunskap om hur effekter på säkerhet, hälsa, välbefinnande 

och systemeffektivitet ska kunna mätas (ibid.) 

2.1.3 Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 

2015) har till syfte att främja god arbetsmiljö och att förebygga ohälsa som har sin grund i de 

organisatoriska och sociala förhållandena på arbetsplatsen. Organisatorisk arbetsmiljö 

definieras som ledning och styrning av verksamheten, kommunikation, möjlighet till 

delaktighet och grad av handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt de krav, 

resurser och ansvar som arbetet innebär. Social arbetsmiljö omfattar det sociala samspelet på 

arbetsplatsen, samarbete samt vilket socialt stöd som finns från kollegor och chefer. 

Föreskriften ställer krav på att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur ohälsosam 

arbetsbelastning och kränkande särbehandling ska förebyggas samt att de har förutsättningar 

att omsätta kunskaperna i praktiken. 

Föreskriften ställer krav på arbetsgivaren att formulera mål för den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön. Målen bör utgå från den arbetsmiljöpolicy som ska finnas enligt 

föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 2008). 

2.1.4 Ledningssystem för arbetsmiljö SS-ISO 45001:2018 

2018 publicerades den första internationella standarden för ledningssystem för arbetsmiljö, 

ISO 45001 (Swedish Standards Institute, 2018). Standarden avser att hjälpa organisationer  

att skapa ett arbetsmiljöledningssystem så att arbetsmiljöarbetet ger avsedd effekt, det vill 

säga att lagkrav uppfylls, att organisationens egna arbetsmiljömål uppnås och att det sker en 

ständig förbättring av organisationens arbetsmiljöprestanda (ibid.) 

 

I standarden definieras prestanda som mätbart resultat. Arbetsmiljöprestandan kopplas till 

den verkan som arbetsmiljöarbetet har, det vill säga i vilken omfattning planerade aktiviteter 

har genomförts och de planerade resultaten har uppnåtts (Swedish Standards Institute, 2018). 

Arbetsmiljölagens krav på att arbetsmiljöarbetet ska ge effekt förstärks alltså ytterligare i ISO 

45001 när begreppet arbetsmiljöprestanda införs. Resultaten ska vara mätbara, dessutom ska 

de mätbara resultaten inte bara kunna visa på vad som genomförts utan också på vilken 

verkan som uppnåtts. 
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”Arbetsmiljöprestanda: prestanda kopplad till hur stor verkan  

förebyggandet av skada och ohälsa har på arbetstagare  

och skapandet av säkra och hälsosamma arbetsplatser” 

 (Swedish Standards Institute, 2018, avsnitt 3.28) 

 

Det processkrav som uttrycks i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, 

(Arbetsmiljöverket, 2008) och som ofta illustreras med hjälp av SAM-snurran (Figur 1), 

återfinns i och med kravet på ständiga förbättringar även i ISO 45001 (Swedish Standards 

Institute, 2018). Processkravet är tydligt formulerat genom att det ledningssystem för 

arbetsmiljö som presenteras i standarden baseras på PDCA-modellen (Swedish Standards 

Institute, 2018, avsnitt 0.4) som används av organisationer för att uppnå ständiga 

förbättringar. PDCA står för Plan-Do-Check-Act, eller översatt till svenska Planera-

Genomföra-Följa upp-Förbättra (Figur 2). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Organisationen ska planera för hur resultaten ska utvärderas inklusive användning av 

indikatorer för övervakning (Swedish Standards Institute, 2018, avsnitt 6.2.2 e). I och med 

detta förtydligande i ISO 45001 jämfört med AML att använda indikatorer för att följa upp 

arbetsmiljöarbetet kommer de företag som vill certifiera sig eller ta hjälp av standarden i sitt 

arbetsmiljöarbete behöva definiera arbetsmiljöindikatorer. 

2.2 Indikatorer  

Som tidigare nämnts används ofta nyckeltal och indikatorer på liknande sätt. I detta 

examensarbete används begreppet indikator eller arbetsmiljöindikator. 

 

Ett sätt att definiera begreppet nyckeltal beskrivs av Lagerström et al. (2008, kap.12, s. 651) 

enligt nedan. 

 

Nyckeltal = 
Intresse

Jämförelsebas
 

 

Nyckeltal uttrycks i siffror och kan enligt Lagerström et al. (2008, kap.12, s. 652) hjälpa till 

med att skapa en tydlighet kring planering och uppföljning av verksamhetens mål, till 

Figur 2: PDCA-modellen enligt ISO 45001:2018  

(egen bild efter ISO 45001:2018). 
 

Figur 1: Arbetsmiljöverkets SAM-snurra. 
(av.se. Med tillstånd av arbetsmiljöverket 2018-12-21) 
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exempel arbetsmiljömål. Ett exempel på hur en arbetsmiljöindikator kan utformas enligt 

ovanstående definition är 

 

Korttidssjukfrånvaro (%) = 
Antal korttidssjukdagar under ett år

Antal tillgängliga arbetsdagar under ett år
 

 

En liknande definition av begreppet arbetsmiljöindikator återfinns i standarden SS 

807500:2014 Arbetsmiljöindikatorer – vägledning och exempel (Swedish Standards Institute, 

2014) som definierar en arbetsmiljöindikator som ”kvantitativt eller kvalitativt mått som 

direkt eller indirekt mäter hela eller delar av arbetsmiljön”.  

En kvantitativ arbetsmiljöindikator uttrycks som en siffra som visar en andel (motsvarar 

definitionen som Lagerström beskriver), eller ett antal av något till exempel antal 

korttidssjukdagar under ett år.  

En kvalitativ arbetsmiljöindikator uttrycks inte med siffror. Indikatorn kan till exempel 

utgöras av svaren i en enkätundersökning. Ett exempel är en skattning av upplevd säkerhet 

med svarsalternativen bristfällig, godtagbar och utmärkt (Swedish Standards Institute, 2014). 

ISO 45001 använder begreppen nyckeltal och indikator helt synonymt, avsnitt A.9.1.1.d.2 

(Swedish Standards Institute, 2018). 

 

För att kunna indikera problem och ge möjligheter för förbättring krävs att indikatorerna 

utformas väl. Om det går att identifiera indikatorer som har ett orsak-och-verkan-samband, 

där förändringen av en indikator förklarar förändringen av en annan, så är det till stor hjälp 

vid styrning av verksamheten (Lagerström et al., 2008, kap.12, s.652).  

 

Detta orsak-och-verkan-samband är mycket svårt att hitta mellan arbetsmiljöåtgärder och 

dess effekter och kunskapen om hur arbetsmiljöarbetets effekter ska kunna mätas är 

ofullständig (Eklund et al., 2006). Detta beror bland annat på att det är svårt att särskilja 

åtgärder som syftar till att förbättra arbetsmiljön från åtgärder med andra syften men som 

ändå påverkar arbetsmiljön. Till exempel kan en omorganisation som genomförs på grund av 

ekonomiska skäl ha stor effekt på arbetsmiljön. Det är även svårt att urskilja vilka effekter 

som beror på andra förändringar inom eller utom organisationen (ibid.) Ett exempel på detta 

är hur Försäkringskassans sjukskrivningsregler påverkar sjuktalen i en organisation och i hela 

samhället. 

 

Valet av indikatorer är viktigt eftersom det kommer påverka organisationen genom att sätta 

fokus på vissa områden. Om det man väljer att mäta inte stämmer överens med 

organisationens mål och visioner (A mäts trots att B är viktigast) riskerar man att skapa 

frustration bland medarbetare och chefer, vilket blir kontraproduktivt i skapandet av en god 

arbetsmiljö (Rydén, 2018). Det finns en risk att indikatorer väljs utifrån vad som är enkelt att 

mäta och undviks för det som är mer komplicerat, trots att de valda indikatorerna inte är de 

mest relevanta (Eklund et al., 2006). 

3 Metod 
Examensarbetet har genomförts i två delar. Del 1 utgörs av en litteraturstudie i tre databaser 

och del 2 utgörs av en kvalitativ intervjustudie där sex personer från tre företag inom 

tillverkningsbranschen intervjuats. Resultatet från de två studierna analyserades och 

jämfördes. 
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3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien genomfördes i de två övergripande databaserna Scopus och PubMed samt i 

Ergonomics Abstracts. De valda databaserna omfattar vetenskapliga artiklar inom områdena 

teknik, medicin, hälsa, samhällsvetenskap, konst och humaniora. I Figur 3 visas processen för 

urval av artiklar. 

 

 
Figur 3: Process för urval av artiklar. 

 

De valda databaserna genomsöktes systematisk med söksträngar, se Tabell 1. Sökningen 

koncentrerades till artiklar publicerade från januari 2010 till och med maj 2018 för att 

inkludera de mest aktuella forskningsresultaten. Hänvisningar till äldre publikationer 

inkluderades genom referenser från de utvalda artiklarna.  
 

Tabell 1: Använda söksträngar vid litteraturstudien. 

Söksträng 1 (occupational) AND (injur* OR accident*) AND (indicator* OR predictor*) 

 

 

Söksträng 2 (occupational) AND (“ill health” OR illness) AND (indicator* OR predictor*) 

 

 

Söksträng 3 (occupational) AND (healthy workplace OR good work* environment) AND (indicator* 

OR predictor*) 

 

Söksträng 4 (“occupational health and safety management” OR “OSH management” OR “OH&S 

management” OR “HSE management”) AND (indicator* OR predictor*) 

 

 

Totalt antal sökträffar blev 680 artiklar. Genom att läsa titel och vid behov sammanfattning 

valdes relevanta artiklar ut. 

 

Inkluderingskriterier:  

• Orden ”indicator” och/eller ”predictor” finns med i titel och/eller sammanfattning. 

• Indikatorerna ska avse ohälsa, olycksfall eller i övrigt god arbetsmiljö 

• Artiklarna ska vara skrivna på engelska eller svenska 
 

Efter första urvalet återstod 87 artiklar, varav sex stycken var dubbletter som exkluderades.  

Artiklarnas sammanfattningar lästes och de som inte ansågs relevanta valdes bort, till 

exempel sådana som handlade om utvärdering av arbetsmiljöarbete men som inte 

presenterade några indikatorer. Efter andra urvalet återstod 14 artiklar och ytterligare två 

tillkom genom referenser från de utvalda artiklarna. 
 
Tabell 2: Antal sökträffar och utvalda artiklar i utvalda databas. 

Databas Antal sökträffar Antal artiklar efter 

urval (titel och 

sammanfattning) 

Antal artiklar 

inkluderade i resultatet 

Ergonomic Abstract 123 10 2 

Scopus 175 57 8 

PubMed 382 17 4 

Artiklar genom referens - - 2 

Totalt antal artiklar  680 87 16 

Databas-
sökning

1:a urval
Läsning av 
abstracts

2:a urval
Läsning 

och analys
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De utvalda 16 artiklarna, se Bilaga 1, lästes igenom i sin helhet och analyserades. De 

indikatorer som beskrevs i artiklarna översattes till svenska, se Bilaga 2, och kategoriserades 

utifrån begreppen ohälsa, olycksfall och övrigt god arbetsmiljö. Många indikatorer bedömdes 

beröra flera av dessa kategorier, därför identifierades ett behov av att tillföra ytterligare två 

kategorier som omfattade dels ohälsa och olycksfall, dels ohälsa, olycksfall och övrigt god 

arbetsmiljö, se Tabell 3. 
 

Tabell 3: Kategorier utifrån arbetsmiljölagens begrepp i kap 1 §1. 

Kategorier 

ohälsa 

olycksfall 

ohälsa och olycksfall 

ohälsa, olycksfall och övrigt god arbetsmiljö 

övrigt god arbetsmiljö 

 

Indikatorerna grupperades tematiskt utifrån inbördes likheter, det resulterade i 16 olika 

indikatorgrupper, se Tabell 4. En fullständig sammanställning av indikatorerna från 

litteraturstudien fördelat på indikatorgrupper och kategorier presenteras i Bilaga 3.  

 
Tabell 4: Indikatorgrupper utifrån indikatorernas inbördes likheter. 

Indikatorgrupper 

Individrelaterade indikatorer 

Erfarenhet, kompetens, utbildning 

Information och kommunikation om hälsa, säkerhet och arbetsmiljö 

Utbildning om hälsa, säkerhet och arbetsmiljö 

Högsta ledningens engagemang i arbetsmiljö 

Engagerade chefer 

Revisioner och tillsyn 

Riskhantering 

Hantering av tillbud, olyckor och arbetsrelaterad sjukdom 

Arbetsmiljöpolicy 

Medarbetarnas delaktighet 

Säkerhetskultur 

Ständiga förbättringar 

Psykosocial arbetsmiljö 

Fysisk arbetsmiljö 

Ekonomisk prioritering 

 

3.2 Intervjustudie  

Inför intervjustudien valdes tre företag ut inom tillverkningsbranschen, samtliga har mer än 

3000 anställda, är verksamma i Sverige men har även verksamhet i andra länder. 

Eftersom examensarbetet syftade till att hitta arbetsmiljöindikatorer som företag använder 

utsågs företag som har renommé om att arbeta medvetet med arbetsmiljöfrågor. Kontakt med 

företagen genom egna kontakter, dels genom KTH. Från varje företag intervjuades en 

arbetsgivarrepresentant och ett huvudskyddsombud. Kriterierna för urvalet var att personerna 

skulle vara väl insatta i arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet på företaget. De 

intervjuade var fyra män och två kvinnor. På två av företagen valdes intervjudeltagarna ut av 

en högre chef, på det tredje företaget togs direktkontakt med intervjudeltagarna. En 

översiktlig bild av intervjustudien visas i Figur 5. 
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Figur 5: Översikt över intervjustudiens metodik. 

 

 

Intervjudeltagarna kontaktades via telefon och e-post och fick information om studiens syfte 

samt om hur materialet skulle användas. Deltagarna försäkrades anonymitet och kodades med 

ID 1-6 (Tabell 5). Enligt Lantz (2013) ger anonymiteten möjlighet till mer uttömmande svar.  

En intervju genomfördes vid ett personligt möte på arbetsplatsen, övriga genomfördes via 

telefon. Samtliga intervjuer spelades in. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tre 

förbestämda, öppet ställda intervjufrågor, med avsikt att ställa följdfrågor utifrån 

intervjupersonernas svar. Alla deltagarna fick frågorna i samma ordning (Bilaga 4). Enligt 

Bryman (2011) medför öppna intervjufrågor att följdfrågor kan ställas och svaren blir 

utförligare. Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 45-60 min. 

 
Tabell 5: Intervjupersonernas kön, roll och antal års erfarenhet av arbetsmiljöarbete. 

Deltagare Kön Roll i företaget 

ID 1 Man Huvudskyddsombud 

ID 2 Kvinna Huvudskyddsombud 

ID 3 Man Huvudskyddsombud 

ID 4 Kvinna Arbetsgivarrepresentant 

ID 5 Man Arbetsgivarrepresentant 

ID 6 Man Arbetsgivarrepresentant 

  

Intervjuerna transkriberades för att möjliggöra analys. Intervjumaterialet analyserades utifrån 

de indikatorer som intervjupersonerna nämnde, direkt eller indirekt, och strukturerades efter 

de kategorier och indikatorgrupper som utföll från litteraturstudien.  

 

3.3 Jämförelse mellan litteraturstudie och intervjustudie 

Resultatet från litteraturstudien och intervjustudien jämfördes för att identifiera likheter och 

skillnader mellan de båda studierna genom att utgå från indikatorgrupper och kategorier. 
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4 Resultat 

4.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien av de 16 studerade artiklarna gav ett resultat på totalt 319 indikatorer, se 

Bilaga 3. Flest indikatorer, 37%, återfanns inom kategorin olycksfall, ohälsa och övrigt god 

arbetsmiljö. 29% återfanns inom kategorin olycksfall och ohälsa, 22% inom kategorin 

olycksfall och 12% av indikatorerna återfanns inom kategorin ohälsa. Ingen indikator 

påträffades inom enbart kategorin övrigt god arbetsmiljö. Fördelningen utifrån kategori 

presenteras i Figur 6.  
 

 
Figur 6: Fördelning av arbetsmiljöindikatorerna i litteraturstudien utifrån kategori. 

Olycksfall 72  indikatorer (22%) , ohälsa 38 indikatorer (12%), olycksfall och ohälsa 92 indikatorer (29%), 

Olycksfall, ohälsa och övrigt god arbetsmiljö 121 indikatorer (37%). 

 

 

Indikatorerna grupperades tematiskt, det resulterade i 16 olika indikatorgrupper. I varje 

indikatorgrupp ingår flera olika indikatorer. I indikatorgruppen individrelaterat för kategorin 

olycksfall ingår till exempel indikatorerna ålder <30år, Kön (män), alkoholkonsumtion och 

sömnstörningar från artikel 1 (Aderaw, Engdaw, & Tadesse, 2011). Indikatorgrupperna med 

samtliga ingående indikatorer redovisas i Bilaga 3.  

 

I Tabell 6 redovisas i vilka artiklar indikatorerna i respektive indikatorgrupp återfinns, och 

fördelningen utifrån kategorierna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22%

12%

29%

37%

Litteraturstudie

Olycksfall

Ohälsa

Olycksfall och ohälsa

Olycksfall, ohälsa och övrigt
god arbetsmiljö
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Tabell 6: Fördelning av indikatorer från litteraturstudien utifrån indikatorgrupp och kategori. Första siffran 

refererar till antalet indikatorer, siffrorna inom klamrarna anger i vilken/vilka artiklar indikatorerna återfinns.  

 

                        Kategori 

 

 

Indikatorgrupp 

 

Olycksfall 

 

Ohälsa 

 

Olycksfall, 

Ohälsa 

 

 

Olycksfall, 

Ohälsa, 

Övrigt god 

arbetsmiljö 

 

 

Övrigt god 

arbetsmiljö 

Individrelaterat 

 

4 [1] 8 [11] - - - 

Erfarenhet 

 

3 [1, 2, 6] - 5 [2, 3, 6] 8 [3, 6, 15] - 

Information 11 [1, 2, 7, 

12, 15] 

1 [3] 7 [3, 6, 10, 

15] 

15 [3, 7, 10, 

15] 

- 

Utbildning 

 

2 [1, 15] - - 12 [6, 8, 10, 

15] 

- 

Högsta ledningens 

engagemang 

1 [7] - 1 [10] 14 [3, 6, 8, 

10] 

- 

Engagerade chefer - - - 9 [3, 10, 13, 

14, 15] 

- 

Revisioner 1 [6] - - 22 [2, 3, 6, 7, 

8, 10, 15] 

- 

Riskhantering 5 [8, 12] 4 [3, 10, 12] 29 [2, 3, 6, 8, 

10, 15] 

- - 

Hantering tillbud, olyckor 

och arbetsrelaterad sjukdom 

12 [2, 6, 7, 8, 

12, 13, 15] 

4 [2, 6, 8, 12] 9 [2, 3, 6, 8, 

11, 15] 

- - 

Arbetsmiljöpolicy 

 

1 [7] - 1 [15] 11 [3, 10] - 

Medarbetarnas delaktighet 2 [15] - - 12 [3, 6, 8, 

10, 12, 14] 

- 

Säkerhetskultur 10 [7, 15] - 18 [1, 3, 5, 6, 

7, 12, 15] 

3 [3, 14] - 

Ständiga förbättringar 

 

- 1 [12] 4 [3, 10] 3 [3, 10] - 

Psykosocial arbetsmiljö 2 [1] 19 [4, 6, 8, 9, 

11, 16] 

1 [15] 3 [3, 6] - 

Fysisk arbetsmiljö 5 [6, 12, 15] 1 [3] 20 [1, 3, 6, 7, 

8, 12, 15] 

- - 

Ekonomisk prioritering 5 [2, 6, 7, 8, 

15] 

- 3 [2, 6 ] 7 [2, 3, 6, 12] - 

[1] (Aderaw, Engdaw, & Tadesse, 2011); [2] (Amir-Heidari, Maknoon, Taheri, & Bazyari, 2017); [3] (Bennet & 

Foster, 2005); [4] (Ejlertsson, Heijbel, & Andersson, 2018); [5] (Huang, Jin, C. McFadden, Rineer, & M. 

Robertson, 2017); [6] (Janackovic, Savic, & Stankovic, 2013); [7] (Nielsen, 2014); [8] (Pawlowska, 2015); [9] 

(Pietiläinen, Laaksonen, Rahkonen, & Lahelma, 2011); [10] (Podgórski, 2015); [11] (Rostamabadi, Zamanian, 

& Sedaghat, 2017); [12] (Shamaii, Omidvari, & Hosseinzadeh Lotfi, 2017); [13] (Sheehan, Donohue, Shea, 

Cooper, & De Cieri, 2016); [14] (Sinelnikov, Inouye, & Kerper, 2013); [15] (Swuste, Theunissen, Schmitz, 

Reniers, & Blokland, 2016); [16] (Toderi & Balducci, 2015) 

 

4.1.1 Exempel på indikatorer från litteraturstudien 

I litteraturstudien identifierades 319 indikatorer som i flera fall avser att mäta liknande 

företeelser, t.ex. medarbetarnas erfarenhet eller antal olyckor. Även när indikatorerna avser 

att mäta liknande företeelser uttrycks de identifierade indikatorerna i denna litteraturstudie på 

olika sätt, vilket tyder på att det inte finns något standardiserat sätt att utforma 

arbetsmiljöindikatorer på. 
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Till exempel lyfter sju artiklar fram ett flertal olika sätt att mäta förekomsten av olycksfall 

(Tabell 7).  

 
Tabell 7: Exempel på att indikatorer som mäter en liknande företeelse uttrycks på många olika sätt i artiklarna i 

litteraturstudien. 

Artikel-

nr 

Artikelförfattare Indikatorer för att mäta olycksfall 

[2] 

 

Amir-Heidari et al., (2017) 

 

Grad av olycksfall med dödlig utgång, antal / 200 000 arbetade 

timmar 

Grad av rapporterade olycksfall, antal / 200 000 arbetade timmar 

Frekvens av olyckor som leder till fara p.g.a. oavsiktligt 

materialutsläpp. 

[6] 

 

Janackovic et al., (2013) 

 

Antal olycksfall  

Grad av arbetsskador 

[7] Nielsen, (2014) Olycksregistrering och analys 

[8] 

 

Pawlowska, (2015) 

 

Antal arbetsolyckor 

Arbetsolyckornas allvarlighetsgrad 

[12] 

 

Shamaii et al., (2017) 

 

Olycksskadefrekvens (antal skadade medarbetare) 

Olycksfallsgrad (%-andel skadade medarbetare) 

[13] Sheehan et al., (2016) Antal rapporterade arbetsolyckor och icke rapporterade 

[15] Swuste et al., (2016) Antal frånvarodagar på grund av olycka / 1 000 000 arbetade timmar 

 

Indikatorerna som identifierades i litteraturstudien grupperades i sexton indikatorgrupper (se 

metodkapitlet) utifrån att de avser att mäta liknande företeelser på liknande sätt som beskrivs i 

Tabell 7. I Tabell 8 ges exempel på indikatorer från respektive indikatorgrupp, i Bilaga 3 

redovisas det totala antalet indikatorer. 
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Tabell 8: Exempel på indikatorer i respektive indikatorgrupp från litteraturstudien 

Indikatorgrupp Artikel ID-

nr 

Exempel på indikator 

Individrelaterat [11] Personlig prognos för arbetsförmåga 2 år framåt 

Erfarenhet [6] Index för personalens kompetens 

Information [3] Effektiv och prioriterad kommunikation av arbetsmiljö 

Utbildning [10] Procentandel av arbetsmiljökurser som har granskats och förbättrats 

utifrån kvalitet och effektivitet 

Högsta 

ledningens 

engagemang 

[3] Arbetsmiljöchef sitter med i högsta ledningsgruppen 

Engagerade 

chefer 

[14] Tillgängliga ledare 

Revisioner [2] Frekvens av revisioner och inspektioner avseende arbetsmiljö 

Riskhantering [12] Antal kontrollerade risker som orsakar olycka (%) 

Hantering tillbud, 

olyckor och 

arbetsrelaterad 

sjukdom 

[8] Antal tillbud 

Arbetsmiljöpolicy 

 

[7] Säkerhetspolicy och mål 

Medarbetarnas 

delaktighet 

[15] Initiativ för förbättrad säkerhet, från personalen 

Säkerhetskultur [3] Alla anställda förstår ansvarsfördelningen inom arbetsmiljöarbetet 

Ständiga 

förbättringar 

[10] Antal korrigerande och förebyggande åtgärder som utförts till följd av 

grundorsaksanalys av arbetsrelaterade olyckor, sjukdomar och incidenter 

Psykosocial 

arbetsmiljö 

[9] Självskattad hälsa 

Fysisk arbetsmiljö [3] Hälsorisker uppmätta mot gällande gränsvärden (t.ex. buller, damm) 

Ekonomisk 

prioritering 

[2] Tilldelade medel för förebyggande hälsoåtgärder 

[1] (Aderaw, Engdaw, & Tadesse, 2011); [2] (Amir-Heidari, Maknoon, Taheri, & Bazyari, 2017); [3] (Bennet & 

Foster, 2005); [4] (Ejlertsson, Heijbel, & Andersson, 2018); [5] (Huang, Jin, C. McFadden, Rineer, & M. 

Robertson, 2017); [6] (Janackovic, Savic, & Stankovic, 2013); [7] (Nielsen, 2014); [8] (Pawlowska, 2015); [9] 

(Pietiläinen, Laaksonen, Rahkonen, & Lahelma, 2011); [10] (Podgórski, 2015); [11] (Rostamabadi, Zamanian, 

& Sedaghat, 2017); [12] (Shamaii, Omidvari, & Hosseinzadeh Lotfi, 2017); [13] (Sheehan, Donohue, Shea, 

Cooper, & De Cieri, 2016); [14] (Sinelnikov, Inouye, & Kerper, 2013); [15] (Swuste, Theunissen, Schmitz, 

Reniers, & Blokland, 2016); [16] (Toderi & Balducci, 2015) 

 

 Information saknas ofta om hur arbetsmiljöindikatorerna ska mätas och vilket måltalet är. I 

flera av artiklarna används begreppen leading och lagging för att dela in indikatorerna i 

proaktiva och reaktiva indikatorer.  
 

4.1.2 Indikatorer som visar på signifikanta effekter 

22 indikatorer av totalt 319 visar på  signifikant samband mellan en arbetsmiljöindikator och 

en arbetsmiljörelaterad effekt. Till exempel visar Aderaw att arbetsmiljöindikatorn 

arbetsrelaterad stress har ett signifikant samband med antalet arbetsrelaterade skador 

 (Tabell 9). I detta examensarbete benämner vi dessa indikatorer som signifikanta indikatorer. 
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Tabell 9: Arbetsmiljöindikatorer i litteraturen som visats ge effekt på olycksfall eller ohälsa. 

Artikel- 

nummer 

Artikel Signifikant indikator 

som ger effekt  

Ger effekt på 

[1] (Aderaw, Engdaw, & Tadesse, 

2011) 

Ålder (<30år) 

Kön (män) 

Brist på utbildning om 

hälsa och säkerhet 

Sömnstörningar 

Arbetsrelaterad stress 

(viktigaste indikatorn) 

Arbetsrelaterade skador 

 

[4] (Ejlertsson, Heijbel, & Andersson, 

2018) 

Balans arbete – fritid 

Positiv erfarenhet av 

arbetslivet 

Återhämtning under 

arbetstid 

Högre självskattad hälsa 

[8] (Pawlowska, 2015) Antal utförda 

riskbedömningar 

Antal arbetsrelaterade olyckor 

[11] (Rostamabadi, Zamanian, & 

Sedaghat, 2017) 

Negativt samband: 

Sjukdomar 

Avvikande BMI 

Fysisk utmattning  

Psykisk utmattning 

Frustration 

Tillfälliga höga krav 

 

Positivt samband: 

Väl utfört arbete 

WAI-index1 (arbetsförmåga) 

[16] (Toderi & Balducci, 2015) Höga krav 

Hög kontroll 

Stöd från ledningen 

Goda relationer 

Tydlig roll 

 

Höga krav 

Stöd från kollegor 

Tydlig roll 

 

Stöd från kollegor 

 

 

Höga krav 

Positiv personlig utveckling 

 

 

 

 

 

Positiv arbetsprestation 

 

 

 

Positiv OCB2-1 (osjälviskhet, 

artighet/tillmötesgående) 

 

Positiv OCB2-0 

(samvetsgrannhet, 

rättvis/ärlig, lojalitet) 
1Work Ability Index. Arbetsförmåga definieras som den fysiska och mentala förmåga en anställd har för att 

hantera fysiska och psykiska krav i arbetet.  
2Organizational Citizenship Behaviour, beteende som är fördelaktigt för organisationens övergripande funktion, 

även om det inte formellt krävs för jobbet. OCB-1 är beteende riktad mot medarbetare, OCB-0 är beteende riktat 

mot organisationen. 

 

Aderaw et al. (2011) undersökte i en fall-kontroll-studie textilarbetare på två textilfabriker i 

Amhararegionen i Etiopien. Studien undersökte förekomsten av arbetsskador under ett års tid. 

På fabrikerna arbetade totalt 2810 textilarbetare, i studien ingick 456 av dessa varav 152 hade 

skadat sig i arbetet, de övriga 304 utgjorde kontrollgrupp. Samtliga intervjuades och data 

gällande indikatorer sammanställdes. Sociodemografiska indikatorer (kön, ålder, religion, 

etnicitet, civilstånd, utbildningsnivå, månadslön, typ av anställning, anställningstid), 

beteendemässiga indikatorer (alkoholkonsumtion, bruk av khat, rökning, sovstörningar, 

arbetstillfredsställelse, arbetsrelaterad stress, användning av personlig skyddsutrustning) och 

arbetsmiljömässiga indikatorer (information om hälsa och säkerhet, praktisk utbildning i 
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hälsa och säkerhet, tillsyn av arbetsplatsen) undersöktes. Fem indikatorer som visar 

signifikant samband med arbetsrelaterade skador identifierades. Indikatorerna är kön (män) 

och ålder (<30 år), det vill säga att personer under 30 år är överrepresenterade när det gäller 

arbetsrelaterade skador, särskilt män. De andra indikatorerna är brist på utbildning om hälsa 

och säkerhet, samt sömnstörningar. Den indikator som visade tydligast samband med 

arbetsrelaterade skador var arbetsrelaterad stress där risken fördubblades. 

 

Ejlertsson et al. (2018) undersökte 599 anställda på vårdcentraler i södra Sverige. De 

anställda fick svara på en enkät om hälsa, psykosocial arbetsmiljö och erfarenheter,  

återhämtning, ledarskap, socialt klimat, reflektion och balans mellan arbete och fritid. 

Svarsfrekvensen var 84%. Enkäten baserades på två validerade instrument, SHIS 

(Salutogenic Health Indicator Scale) och WEMS (WorkExperienceMeasurement Scale). Tre 

indikatorer visar signifikant samband med självskattad hälsa (SHIS-index). Indikatorerna är 

god balans mellan arbete och fritid, positiva erfarenheter från arbetslivet samt återhämtning 

under arbetstid, där återhämtning var den indikator med starkast samband. 

 

Pawłowska (2015) studerade 60 företag i syfte att utreda vilken sorts indikatorer som 

användes för att mäta arbetsmiljöarbetets prestanda. 50% av företagen hade mer än 250 

anställda och 15% hade färre än 50 anställda. 32% av företagen hade certifierade 

arbetsmiljöledningssystem. Resultaten av studien visade att de vanligast förekommande 

indikatorerna i samtliga företag är de som är relaterade till lagstadgade krav. Proaktiva 

indikatorer användes mycket oftare av företag med högre arbetsmiljöprestanda. Dessa företag 

använde sig också oftare av arbetsmiljöindikatorer för kontinuerlig mätning. Pawłowska 

konstaterar att det är förhållandevis svårt att utvärdera sambanden mellan olika proaktiva 

indikatorer och utfallet mätt med reaktiva indikatorer. Pawłowska identiferar i sin studie 

signifikanta skillnader i olycksfrekvens mellan företag som använder den proaktiva 

indikatorn antal riskbedömningar och de som inte gör det.  

 

Rostamabadi et al. (2017) har undersökt vilka indikatorer som påverkar arbetsförmågan så 

som den definieras enligt WAI-index, det vill säga ”den fysiska och mentala förmåga som en 

anställd har för att hantera krav i arbetet”. Studien utfördes på åtta intensivvårdsavdelningar, 

214 av 321 sjuksköterskor valdes slumpmässigt. Resultatet av deras enkätstudie visar att det 

finns ett signifikant negativt samband mellan sjukdom diagnostiserad av läkare och 

arbetsförmåga, exempel på sjukdomar är muskoskeletala, mentala,  matsmältning- och 

hudsjukdomar. Även avvikande BMI, fysisk/psykisk utmattning, frustration och tillfälliga 

höga krav påverkar arbetsförmågan negativt. Känslan av ett väl utfört arbete påverkar 

däremot arbetsförmågan positivt. 
 

Toderi et al. (2015) undersökte i sin studie om indikatorverktyget Management Standards 

(MS) Indicator Tool som utvecklats av HSE (Health and Safety Executive) i Storbritannien 

för bedömning av arbetsrelaterad stress har samband med positiva arbetsrelaterade resultat.  

326 anställda på en servicefirma i Italien fyllde i enkäten som utgör MS Indicator Tool. 

Toderi har i sin enkätundersökning visat att höga krav, hög kontroll, stöd från ledningen, 

goda relationer inom organisationen och en tydlig roll påverkar den personliga utvecklingen 

positivt. Höga krav, stöd från kollegor och en tydlig roll påverkar arbetsprestationen positivt. 

Stöd från kollegor har även en positiv påverkan på hur medarbetarna beter sig mot varandra, 

det ger ökad grad av osjälviska handlingar och att medarbetarna är mer tillmötesgående mot 

varandra. Höga krav har positiv påverkan på medarbetarnas lojalitet och ärlighet gentemot 

arbetsgivaren. 
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4.2 Intervjustudie 

Intervjustudien av de sex intervjuade personerna gav ett resultat på totalt 78 indikatorer, se 

Bilaga 5. Flest indikatorer, 32%, återfinns inom kategorin olycksfall och ohälsa. 27% 

återfinns inom kategorin olycksfall, ohälsa och övrigt god arbetsmiljö, 27% inom kategorin 

ohälsa och 14% av indikatorerna återfinns inom kategorin olycksfall. Ingen indikator 

påträffades inom enbart kategorin övrigt god arbetsmiljö. Fördelningen utifrån kategori 

presenteras i Figur 7.  

 
Figur 7: Fördelning av arbetsmiljöindikatorerna i intervjustudien utifrån kategori. 

Olycksfall 12 indikatorer (14%), ohälsa 22 indikatorer (27%), olycksfall och ohälsa 26 indikatorer (32%), 

olycksfall, ohälsa och övrigt god arbetsmiljö 22 indikatorer (27%). 

 

I tabell 10 redovisas hur indikatorerna fördelade sig utifrån intervjuerna. Siffrorna redovisar 

vilka av intervjupersonerna som har nämnt en indikator i respektive indikatorgrupp och 

kategori. 
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Tabell 10: Första siffran refererar till antalet indikatorer, siffrorna inom klamrarna anger intervjupersonens ID-

nr.  

 

                Kategori 

 

Indikatorgrupp 

 

Olycksfall 

 

 

Ohälsa 

 

Olycksfall, 

Ohälsa 

 

 

Olycksfall, 

Ohälsa, Övrigt 

god arbetsmiljö 

 

 

Övrigt god 

arbetsmiljö 

Individrelaterat - 1 [2] - - - 

Erfarenhet - - - 2 [2, 5] - 

Information - 1 [5] 1 [4] 6 [1, 2, 3, 5, 6] - 

Utbildning 1 [2] 1 [1] - - - 

Högsta ledningens 

engagemang 

- - 1 [3] 1 [2] - 

Engagerade chefer - - - 1 [2] - 

Revisioner - - - 1 [5] - 

Riskhantering - - - 2 [1, 3] - 

Hantering tillbud, 

olyckor och 

arbetsrelaterad 

sjukdom 

2 [1, 5] 1 [4] 2 [3, 6] - - 

Arbetsmiljöpolicy - - - - - 

Medarbetarnas 

delaktighet 

- - - 2 [1, 5]  

Säkerhetskultur 1 [2] - 4 [1, 3, 4, 

5] 

7 [2, 3, 4, 5, 6] - 

Ständiga förbättringar - - - 3 [4, 5, 6] - 

Psykosocial 

arbetsmiljö 

2 [4, 6] 13 [1, 2, 

3, 4, 5, 

6] 

4 [2, 3] - - 

Fysisk arbetsmiljö 2 [1, 2] 1 [5] 6 [1, 3, 5, 

6] 

- - 

Ekonomisk 

prioritering 

4 [1, 3, 4, 5] - - 5 [2, 3, 5, 6] - 

[ID 1] Huvudskyddsombud, [ID2] Huvudskyddsombud, [ID3] Huvudskyddsombud,[ID4] 

Arbetsgivarrepresentant,[ID5] Arbetsgivarrepresentant, [ID6] Arbetsgivarrepresentant 

 

Av Tabell 10 framkommer att ingen av intervjupersonerna nämner indikatorer gällande 

arbetsmiljöpolicy. I indikatorgruppen ständiga förbättringar är det endast 

arbetsgivarrepresentanterna som anger att det finns indikatorer. I indikatorgrupperna 

individrelaterat, utbildning, högsta ledningens engagemang, engagerade chefer samt 

riskhantering är det endast huvudskyddsombuden som anger att det finns indikatorer. 

4.2.1 Exempel på indikatorer från intervjustudien 

På motsvarande sätt som i resultatet av litteraturstudien uttrycks de identifierade indikatorerna 

i intervjustudien på olika sätt, vilket tyder på att det inte finns något standardiserat sätt att 

utforma arbetsmiljöindikatorer på inom den studerade tillverkningsbranschen. I Tabell 11 ges 

exempel på indikatorer från respektive indikatorgrupp, i Bilaga 5 redovisas det totala antalet 

indikatorer. 
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Tabell 11: Exempel på indikatorer i respektive indikatorgrupp från intervjustudien. 

Indikatorgrupp ID-nr Exempel på indikator 

Individrelaterat [2] Rehabilitering 

Erfarenhet [5] Kompetens hos medarbetare 

Information [4] Introduktion för nyanställda 

Utbildning [1] Ergonomiutbildning 

Högsta 

ledningens 

engagemang 

[3] Antal skyddsronder ”Safety Walkthroughs” som genomförts av högsta 

ledningen 

Engagerade 

chefer 

[2] Synligt ledarskap 

Revisioner [5] Följer svensk lagstiftning 

Riskhantering [1] Antal riskbedömningar 

Hantering tillbud, 

olyckor och 

arbetsrelaterad 

sjukdom 

[3] Antal tillbud 

Arbetsmiljöpolicy 

 

- - 

Medarbetarnas 

delaktighet 

[1] Medarbetarnas engagemang 

Säkerhetskultur [3] ”Don’t walk by” 

Ständiga 

förbättringar 

[5] Ständiga förbättringar är märkbara ”på golvet”, även förebyggande 

åtgärder 

Psykosocial 

arbetsmiljö 

[1, 2, 3] Stöd från ledningen 

Fysisk arbetsmiljö [1] Kontroll av arbetsplatsens utformning fungerar 

Ekonomisk 

prioritering 

[3] Tilldelade medel för att förebygga olyckor 

[ID 1] Huvudskyddsombud, [ID2] Huvudskyddsombud, [ID3] Huvudskyddsombud,[ID4] 

Arbetsgivarrepresentant,[ID5] Arbetsgivarrepresentant, [ID6] Arbetsgivarrepresentant 

 

Resultatet av intervjustudien tyder på att det inte finns någon standard för utformning av 

arbetsmiljöindikatorer inom tillverkningsbranschen där de intervjuade företagen verkar. 

Resultatet visar att i de intervjuade företagen saknas samsyn mellan de intervjuade 

arbetsgivarrepresentanterna och huvudskyddsombuden avseende vilka arbetsmiljöindikatorer 

som används av företagen. 

4.3 Jämförelse av resultaten för litteraturstudien och intervjustudien 

I litteraturstudien och intervjustudien har resultaten jämförts för att identifiera likheter med 

indikatorer för utvärdering av arbetsmiljöarbetets effekt på olycksfall, ohälsa och en i övrigt 

god arbetsmiljö, se Bilaga 6. Intervjudeltagarna beskriver i flera fall indikatorer på ett 

övergripande sätt, till exempel ”medarbetarnas kompetens”. Artikelförfattarna i 

litteraturöversikten beskriver liknande indikatorer på att mer specificerat sätt, till exempel att 

mäta personalens kompetens med hjälp av ett index eller att mäta procentandel av de 

anställda som har lämplig kompetensutveckling (Janackovic et al., 2013). Det framkom också 

att mäta andel medarbetare som utvecklats till kompetent nivå för arbetsuppgiften inom en 

definierad tidsram, där måltalet är 100 %) (Bennet et al., 2005). 

 

I Tabell 12 redovisas hur många indikatorer som identifierats inom varje indikatorgrupp i 

litteratur- respektive intervjustudien, samt hur de signifikanta indikatorerna fördelats i 

respektive indikatorgrupp.  
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Tabell 12: Fördelning av indikatorer från litteratur- och intervjustudie utifrån indikatorgrupp, samt de 

indikatorer som visat på signifikant effekt. Första siffran refererar till antalet indikatorer, siffrorna inom 

klamrarna anger artiklarnas ID-nr respektive intervjupersonens ID-nr.  

Indikatorgrupp Indikatorer 

litteraturstudie  
antal indikatorer [artikel ID-

nr] 

Indikatorer 

intervjustudie 
antal indikatorer [intervju ID-

nr] 

Signifikanta 

indikatorer från 

litteraturstudien 
antal indikatorer [artikel ID-nr] 

Individrelaterade 

indikatorer 

12 [1, 11] 1 [2] 5 [1, 11] 

Erfarenhet, kompetens och 

utbildning 

16 [1, 2, 3, 6, 15] 2 [2, 5] - 

Information och 

kommunikation om hälsa, 

säkerhet och arbetsmiljö 

34 [1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 

15] 

8 [1, 2, 3, 4, 5, 6] - 

Utbildning om hälsa, 

säkerhet och arbetsmiljö 

14 [1, 6, 8, 10, 15] 2 [1, 2] 1 [1] 

Högsta ledningens 

engagemang i arbetsmiljö 

16 [3, 6, 7, 8, 10] 2 [2, 3] - 

Engagerade chefer 9 [3, 10, 13, 14, 15] 1 [2] - 

Revisioner och tillsyn 23 [2, 3, 6, 7, 8, 10, 15] 1 [5] - 

Riskhantering 38 [2, 3, 6, 8, 10, 12, 

15] 

2 [1, 3] 1 [8] 

Hantering av tillbud, 

olyckor och arbetsrelaterad 

sjukdom 

25 [2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 

13, 15] 

5 [1, 3, 4, 5, 6] - 

Arbetsmiljöpolicy 13 [3, 7, 10, 15] - - 

Medarbetarnas delaktighet 14 [3, 6, 8, 10, 12, 14, 

15] 

2 [1, 5] - 

Säkerhetskultur 31 [1, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 

15] 

12 [1, 2, 3, 4, 5, 6] - 

Ständiga förbättringar 8 [ 3, 10, 12] 3 [4, 5, 6] - 

Psykosocial arbetsmiljö 25 [1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 

15, 16] 

19 [1, 2, 3, 4, 5, 6] 15 [1, 4, 11, 16] 

Fysisk arbetsmiljö 26 [1, 3, 6, 7, 8, 12, 15]  9 [1, 2, 3, 5, 6] - 

Ekonomisk prioritering 15 [2, 3, 6, 7, 8, 12, 15 ] 9 [1, 2, 3, 4, 5, 6] - 

Litteraturstudie: [1] (Aderaw, Engdaw, & Tadesse, 2011); [2] (Amir-Heidari, Maknoon, Taheri, & Bazyari, 

2017); [3] (Bennet & Foster, 2005); [4] (Ejlertsson, Heijbel, & Andersson, 2018); [5] (Huang, Jin, C. 

McFadden, Rineer, & M. Robertson, 2017); [6] (Janackovic, Savic, & Stankovic, 2013); [7] (Nielsen, 2014); [8] 

(Pawlowska, 2015); [9] (Pietiläinen, Laaksonen, Rahkonen, & Lahelma, 2011); [10] (Podgórski, 2015); [11] 

(Rostamabadi, Zamanian, & Sedaghat, 2017); [12] (Shamaii, Omidvari, & Hosseinzadeh Lotfi, 2017); [13] 

(Sheehan, Donohue, Shea, Cooper, & De Cieri, 2016); [14] (Sinelnikov, Inouye, & Kerper, 2013); [15] (Swuste, 

Theunissen, Schmitz, Reniers, & Blokland, 2016); [16] (Toderi & Balducci, 2015) 

Intervjustudie: [ID 1] Huvudskyddsombud, [ID2] Huvudskyddsombud, [ID3] Huvudskyddsombud,[ID4] 

Arbetsgivarrepresentant,[ID5] Arbetsgivarrepresentant, [ID6] Arbetsgivarrepresentant 

 

Tabell 12 visar att i indikatorgrupp riskhantering nämns 38 indikatorer i litteraturstudien 

(12% av totala 319 indikatorer) och i intervjustudien nämns 2 indikatorer (3% av totala 78 

indikatorer). I indikatorgruppen riskhantering har även en signifikant indikator identifierats. 

I indikatorgrupp psykosocial arbetsmiljö nämns 25 indikatorer i litteraturstudien (8% av 

totala 319 indikatorer) och i intervjustudien nämns 19 indikatorer (24% av totala 78 

indikatorer). I indikatorgruppen psykosocial arbetsmiljö har även 15 signifikanta indikatorer 

identifierats, vilket är 68% av de signifikanta indikatorerna.  

 

I intervjustudien framkom fem indikatorer vars motsvarighet inte nämns i litteraturöversikten.  

• Ergonomiutbildning; Två av de intervjuade företagen har under en längre tid arbetat 

med förbättringar inom det belastningsergonomiska området. Som en del ingår 

ergonomiutbildning av personalen. Företagen har över tid sett en effekt på färre 
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sjukskrivningar och besvär som beror på belastningsskador. I flera av artiklarna från 

litteraturstudien finns utbildning inom arbetsmiljö med som indikator, men 

ergonomiutbildning nämns inte specifikt. 

• Hög personalomsättning; Två av de intervjuade företagen ser en ökad säkerhetsrisk 

när personalomsättningen är hög. Det tar tid att lära upp ny personal i den rådande 

säkerhetskulturen, det innebär även en högre arbetsbelastning för befintlig personal. 

• Kognitiv ergonomi; Ett av de intervjuade företagen har ett regelverk för hur tiden ska 

fördelas mellan de olika arbetsmomenten på den automatiserade produktionslinan. 

Syftet är kognitiv ergonomi, att arbetsmomenten inte ska vara för korta, så att 

”huvudet ska få stimulans och fundera på vad jag gör för något” ID 3. 

• Säker avställning; Ett av de intervjuade företagen arbetar med säker avställning. 

”Maskinsäkerheten går först, den är absolut viktigast. Säker avställning är att 

maskinen låses med ett särskilt lås så att ingen annan kan starta maskinen under tiden 

som jag utför service eller reparation” ID 1. 

• Samarbete med facklig organisation; En av intervjupersonerna angav vikten av att 

ledningen har ett bra samarbete med den fackliga organisationen vid implementering 

av förändringar i arbetsmiljön och att det ger ökad säkerhet och delaktighet på 

arbetsplatsen. 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

 

Litteratur 

Litteraturstudien koncentrerades till tre databaser som genomsöktes efter artiklar publicerade 

mellan år 2010 till 2018. Artiklar med betydelse för det undersökta området kan ha missats 

genom att de inte inkluderats i dessa databaser eller tidsintervall. Litteraturstudien 

begränsades till detta tidsintervall dels för att få en hanterbar sökmängd i förhållande till 

given tidsram, dels för att inkludera de mest aktuella studierna. Viktiga studier från tidigare år 

förväntades bli uppmärksammande genom referenser från de utvalda artiklarna, på detta sätt 

hittades två (2) artiklar.  

 

Intervjuer 

Intervjupersonerna valdes ut dels genom egna kontakter dels med hjälp av handledaren på 

KTH. En av författarna kände två av intervjupersonerna sedan tidigare vilket möjligen 

påverkat intervjuresultatet. En alternativ metod hade varit att den andra författaren hade 

genomfört dessa två intervjuer.  

Fem intervjuer utfördes via telefon med inspelningsfunktion, den sjätte intervjun utfördes på 

plats på arbetsplatsen. Möjligen hade det varit bra om alla intervjuerna hade utförts på 

arbetsplatsen. Kroppsspråk och den mer direkta kontakten med intervjupersonen förloras vid 

en telefonintervju (Lanz, 2015). Om intervjuerna hade utförts på respektive arbetsplats hade 

det eventuellt även varit möjligt att tillsammans med intervjudelatagarna ta del av det system 

där indikatorerna redovisas.  

Intervjuerna genomfördes med semi-strukturerad metod med tre öppet formulerade 

förutbestämda frågor och med efterföljande öppna följdfrågor. Alternativa intervjumetoder 

hade varit att intervjua arbetsgivarrepresentanten och skyddsombudet tillsammans, det hade 

eventuellt kunnat ge intressanta diskussioner, men det hade också kunnat leda till att vissa 

svar från någon part uteblivit beroende på deras inbördes relation. Att samla alla 
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intervjupersonerna till en fokusgrupp hade också kunnat ge intressanta diskussioner och 

möjlighet till lärande och jämförelse mellan företagen i realtid, med risken att vissa 

intervjupersoners svar uteblivit beroende på dynamiken i fokusgruppen.  

En metod kunde varit att använda en enkät för att antingen inkludera fler företag i 

undersökningen eller för att nå fler personer i de tre utvalda företagen. En nackdel med att 

använda enkät är att möjligheten att ställa följdfrågor. 

I detta examensarbete valdes att intervjua varje person enskilt för att ge dem möjlighet att 

formulera sina egna svar utan att påverkas av någon annan, samt för att bevara deras 

anonymitet. Intervjumetodiken valdes för att ge möjlighet till att ställa följdfrågor. 

 

Analys av insamlade data 

Examensarbetet utgår från arbetsmiljölagens begrepp olycksfall, ohälsa och övrigt god 

arbetsmiljö. Utifrån dessa begrepp skapades kategorier. Det har varit svårt att dra gränsen 

mellan begreppen och att därmed placera in indikatorerna i rätt kategori. Många indikatorer 

berör flera av kategorierna. Det hade eventuellt varit bättre att inte utgå från dessa begrepp 

och endast dela in indikatorerna efter teman. Å andra sidan har indelningen enligt begreppen 

gett intressanta diskussioner om indikatorernas syfte och om de har en koppling till 

arbetsmiljölagens syfte. Användningen av kategorier tydliggjorde också att det saknas 

indikatorer som syftar till att enbart mäta ”övrigt god arbetsmiljö”. 

En annan möjlighet hade varit att dela in indikatorerna i proaktiva indikatorer (leading 

indicators) och reaktiva indikatorer (lagging indicators), istället för i kategorierna.  En tredje 

möjlighet hade varit att dela in indikatorerna efter arbetsmiljöfaktorer som enligt annan 

forskning visats vara viktiga, till exempel Svartengrens och Vingårds (Svartengren et al., 

2013) sex friskfaktorer: närvarande ledarskap, kompetensutveckling, öppet klimat, hjälp att 

prioritera när arbetsbelastningen är hög, möjlighet att byta arbetsuppgifter samt ett väl 

implementerat systematiskt arbetsmiljöarbete.  

5.2 Resultatdiskussion 

 

Den enskilt största indikatorgruppen i litteraturstudien är riskhantering där 38 indikatorer 

identifierats, i intervjustudien nämns endast två indikatorer i indikatorgruppen riskhantering. 

Eftersom det är arbetsgivaren som har ansvaret för att riskbedöma verksamheten är det 

intressant att konstatera att det är huvudskyddsombuden som nämner dessa två indikatorer 

och inte arbetsgivarrepresentanterna. I indikatorgruppen finns även indikatorn antal 

riskbedömningar som visats ha ett signifikant samband med antalet arbetsrelaterade olyckor 

(Pawlowska, 2015). De deltagande företagens låga antal indikatorer i indikatorgruppen 

riskhantering kan möjligen påverkas av att den psykosociala arbetsmiljön har fått ett så stort 

fokus i det svenska arbetsmiljösammanhanget sedan föreskriften om organisatorisk och 

sociala arbetsmiljö, AFS 2015:4, började gälla 2016. 

 

I kategorierna olycksfall, ohälsa och övrigt god arbetsmiljö samt olycksfall och ohälsa 

återfinns flest indikatorer såväl i litteraturstudien (66%) som i intervjustudien (59%). En 

anledning till att de flesta indikatorerna delades in i dessa kategorier beror på att många 

indikatorer bedöms påverka såväl olycksfall, ohälsa som god arbetsmiljö. Inom kategorin 

ohälsa återfinns 12% av indikatorerna i litteraturstudien och i intervjustudien återfinns 27% 

av indikatorerna. Det är mer än dubbelt så många procentenheter av indikatorer i 

intervjustudien jämfört med litteraturstudien, detta kan relatera till att de intervjuade 

företagen påverkats av den aktuella diskussionen i det svenska samhället om psykisk ohälsa. I 

kategorin Olycksfall återfinns i 22% av indikatorerna i litteraturstudien och 14% i 
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intervjustudien. Inom kategorin i övrigt god arbetsmiljö hittades ingen indikator, orsaken till 

detta kan vara att begreppet i övrigt god arbetsmiljö är svårtolkat och att gränsdragningen till 

övriga kategorier är otydlig. Det är därför svårt att hitta indikatorer som avser att endast mäta 

i övrigt god arbetsmiljö och inte samtidigt ohälsa eller olycksfall. Lindberg och Vingård 

(2012) undersökte i sin rapport Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer förekomsten av 

indikatorer för god arbetsmiljö, de fann inte någon enskild indikator för detta. 

 

Litteraturstudien resulterade i 22 indikatorer där artikelförfattarna kunde visa på ett 

signifikant samband med någon mätbar effekt i arbetsmiljön. Vilken effekt som avses 

varierar för de olika indikatorerna. Merparten, 68%, av de signifikanta indikatorerna återfinns 

inom indikatorgruppen psykosocial arbetsmiljö. I Sverige är den psykosociala arbetsmiljön 

ett diskussionsämne som varit aktuellt under en lång tid. Detta ämne förstärktes när 

arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, 

(Arbetsmiljöverket, 2015) utkom. Arbetsmiljöverket genomför till exempel en nationell 

inspektionsinsats under åren 2017-2020 med fokus på den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. Detta examensarbete är en liten studie och det går inte att generalisera till en 

internationell nivå. Det är ändå intressant att ställa sig frågan om övervikten av signifikanta 

indikatorer för den psykosociala arbetsmiljön kan tyda på att det psykosociala området är lika 

aktuellt internationellt. Indikatorgruppen för den psykosociala arbetsmiljön omfattar 24% av 

indikatorerna i intervjustudien och 8% av indikatorerna i litteraturstudien. Detta resultat 

skulle kunna tyda på att den psykosociala arbetsmiljön inte är lika aktuellt i de länder där 

artiklarna i litteraturstudien genomfördes. Alla artiklar i litteraturstudien utom en är utförda i 

andra länder än Sverige. ISO 45001 omfattar även den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön, men eftersom den utkom 2018 och litteraturstudien omfattar åren 2010-2018 

kan inte detta påverkat litteraturstudiens resultat. 

 

Företagen som deltog i intervjustudien har verksamhet i Sverige och måste följa svensk 

arbetsmiljölagstiftning där det bland annat ställs krav på systematiskt arbetsmiljöarbete och 

samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare. Arbetsmiljölagstiftningen i de länder där 

artiklarna i litteraturstudien har genomförts skiljer sig från den svenska, detta kan påverka 

vilka indikatorer som framkommit i litteraturstudien. Resultatet av en litteraturstudie 

genomförd på enbart artiklar utförda i Sverige skulle möjligen gett andra indikatorer. En av 

intervjupersonerna nämner samarbetet med den fackliga organisationen som en indikator i 

arbetsmiljöarbetet, denna indikator återfinns inte i litteraturstudien och skulle kunna vara ett 

exempel på en indikator som är specifik i det svenska sammanhanget. 

 

I intervjustudien är det endast arbetsgivarrepresentanterna som angett indikatorer som berör 

ständiga förbättringar. En orsak till detta kan vara att arbetsgivarrepresentanter är mer vana 

vid begreppet ständiga förbättringar.  Huvudskyddsombuden nämner inte indikatorer som 

berör ständiga förbättringar, trots att de borde vara en aktiv part vid genomförande av 

förbättringar i arbetsmiljön.   

 

Många av de indikatorer som identifierades i litteraturstudien syftar till att följa upp ungefär 

samma företeelse men formuleras på olika sätt. Resultatet tyder på att det saknas en 

standardiserad uppsättning av arbetsmiljöindikatorer. En sådan uppsättning skulle underlätta 

för företag att jämföra utfallet av arbetsmiljöarbetet med andra företag och att formulera 

gemensamma eller företagsspecifika måltal för arbetsmiljöindikatorerna. En standardiserad 

uppsättning arbetsmiljöindikatorer skulle förhoppningsvis hjälpa företag att utveckla 

användandet av arbetsmiljöindikatorer till att omfatta mer än att mäta antalet olycksfall och 

antal sjukfrånvarodagar. 
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5.3 Generell diskussion 

Detta examensarbete har medfört många diskussioner om begreppsdefinitioner. I 

arbetsmiljölagen används begreppet god arbetsmiljö som är ett mycket brett begrepp. 

Arbetsmiljöverket har gett ut en kunskapssammanställning om den goda arbetsmiljön och 

dess indikatorer (Lindberg et al., 2012) där det konstateras att det inte finns någon vedertagen 

definition av begreppet god arbetsmiljö. I föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 

2001:1, specificeras hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas för att arbetsmiljölagens intentioner 

ska uppfyllas. I AFS 2001:1 används istället för god arbetsmiljö begreppet tillfredsställande 

arbetsmiljö utan att skillnaden mellan begreppen definieras eller diskuteras. Vi upplever en 

nyansskillnad mellan begreppen. Tillfredsställande arbetsmiljö tolkar vi i betydelsen av 

acceptabel arbetsmiljö, att en miniminivå uppnåtts. God arbetsmiljö däremot tolkar vi som en 

arbetsmiljö långt bättre än miniminivån, detta utifrån beskrivningen i arbetsmiljölagens 

kommentarer att god arbetsmiljö ska ge ett positivt utbyte gällande arbetsinnehåll, 

arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. För arbetsgivare som ska tolka 

arbetsmiljölagstiftningen kan nyansskillnad av begreppens betydelse innebära problem för 

förståelsen av vad som förväntas av dem som ansvariga för arbetsmiljön. 

 

Vi har inte hittat någon enhetlig definition av begreppen nyckeltal och indikator. Ibland 

används de som synonymer, ibland görs skillnaden att nyckeltal alltid uttrycks som en siffra 

medan en indikator även kan utryckas som ett kvalitativt mått. Arbetsmiljölagstiftningen 

ställer inga krav på att nyckeltal eller indikatorer ska användas, däremot att 

arbetsmiljöarbetets effekter ska följas upp. I ISO 45001 ställs krav på att indikatorer ska 

användas för att utvärdera arbetsmiljöprestandan, ISO 45001 använder begreppen indikator 

och nyckeltal helt synonymt. I standarden SS 807500:2014 Arbetsmiljöindikatorer – 

vägledning och exempel, definieras arbetsmiljöindikator som ett kvantitativt eller kvalitativt 

mått, begreppet nyckeltal används inte. Denna otydlighet av begreppen i de standarder som är 

avsedda att hjälpa företag att implementera ett arbetsmiljöledningssystem kan leda till 

svårigheter för företag att formulera lämpliga indikatorer. Tydliga och enhetliga definitioner i 

standarder och lagtext vore önskvärt. 

 

Flera av artiklarna i litteraturstudien använder begreppen, leading och lagging indicator. De 

engelska begreppen används i Sverige även om andra uttryck förekommer. Till exempel 

används ibland begreppet proaktiva och reaktiva indikatorer. Enligt Pawlowska (2015) mäter 

en proaktiv indikator indata eller aktiviteter i arbetsmiljöarbetet, indikatorn antal 

riskbedömningar är ett exempel på en proaktiv indikator. Pawlowska visade att de företag 

som använde sig av denna indikator hade signifikant färre arbetsplatsolyckor än företag som 

inte använde sig av denna indikator. Pawlowska (2015) visade i sin studie att de företag som i 

högre grad kontinuerligt använde sig av proaktiva indikatorer hade en högre 

arbetsmiljöprestanda än företag som i högre grad använde sig av reaktiva indikatorer.  

De reaktiva indikatorerna mäter ett utfall av oönskade händelser, eftersom den mäter ett utfall 

är de lätta att mäta, men de kritiseras för att vara ineffektiva när det gäller att driva 

förbättringar av arbetsmiljöarbetet (Sinelnikov et al., 2013).  

Det finns även forskare som ifrågasätter skillnaden mellan proaktiva och reaktiva indikatorer, 

och som istället rekommenderar att använda mer generella termer som till exempel 

säkerhetsindikatorer (Swuste et al., 2016). 
 

I litteraturstudien identifierades 22 indikatorer som visats ha signifikant samband med någon 

effekt i arbetsmiljön, effekterna varierar mellan artiklarna, se Tabell 6 i resultatdelen. Det är 

möjligt att även övriga indikatorer i litteraturstudien kan ha signifikanta samband med 



24 
 

arbetsmiljöeffekter men att artikelförfattarna inte syftat till att undersöka signifikanta 

samband i sina studier. Swuste et al. (2016) konstaterar att många indikatorer i huvudsak 

baseras på erfarenhet eller sunt förnuft och inte på vetenskapliga studier.  

 

I våra kontakter med företag har vi deltagit i arbetsmiljökommittéer och skyddsronder där ett 

tiotal företag har uttryckt en önskan att kunna mäta och följa upp arbetsmiljöarbetet för att få 

en tydlig överblick och därigenom att kunna prioritera och agera rätt aktiviteter i 

arbetsmiljöarbetet. Denna önskan att kunna mäta ”var är vi nu och vart ska vi?”, (ID6), 

uttrycks även i intervjustudien. Eventuellt kan detta behov öka framöver i och med att ISO 

45001 ställer krav på att använda indikatorer för att mäta arbetsmiljöprestandan.  

5.4 Förslag till fortsatt forskning  

Förslag för framtida tillämpad forskning är att ta fram standardiserade arbetsmiljöindikatorer 

med tydliga måltal. Uppsättningen av arbetsmiljöindikatorer bör omfatta såväl den fysiska, 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Forskningen bör även undersöka nyttan av att 

utforma både proaktiva och reaktiva arbetsmiljöindikatorer. De standardiserade 

arbetsmiljöindikatorerna skulle kunna paketeras förslagsvis i en användarvänlig guide eller 

liknande för att hjälpa företagen att implementera indikatorer i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.  

Forskningen skulle kunna med hjälp av ett aktivt deltagande av fler företag och i olika 

branscher kunna leda till utveckling av en guide och förhoppningsvis medföra ett verktyg 

som organisationer skulle kunna ha nytta av i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. 

6 Slutsatser 
Det övergripande syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka 

arbetsmiljöindikatorer organisationer och företag kan använda sig av för att följa upp om 

arbetsmiljöarbetet ger avsedd effekt. 

 

Resultatet av examensarbetets litteraturstudie gav 319 arbetsmiljöindikatorer (Bilaga 3) och i 

intervjustudie identifierades 78 arbetsmiljöindikatorer (Bilaga 5). Litteratur och 

intervjustudien visar inte med någon entydighet vilka indikatorer som bör användas för att 

följa upp arbetsmiljöarbetet. De allra flesta indikatorerna formuleras på olika sätt, men avser 

att utvärdera samma arbetsmiljöområden, t.ex. riskhantering, medarbetarnas delaktighet och 

högsta ledningens engagemang i arbetsmiljöarbetet. Många av indikatorerna berör såväl 

olycksfall, ohälsa och övrigt god arbetsmiljö. För de flesta indikatorerna saknas information 

om hur de ska mätas och vilka måltalen är. Ur resultatet kan slutsatsen dras att det inte finns 

någon standardisering eller praxis för vilka arbetsmiljöindikatorer som används för 

utvärdering av arbetsmiljöarbetets effekter på ohälsa, olycksfall och en i övrigt god 

arbetsmiljö.   

 

I examensarbetet identifierades att det fanns gemensamma indikatorer från litteratur- och 

intervjustudien. I intervjustudien framkom fem indikatorer som nämndes enbart av de 

intervjuade respondenterna och som inte identifierades i studerad litteratur. De fem 

indikatorerna som framkom är: ergonomiutbildning, hög personalomsättning, kognitiv 

ergonomi, säker avställning och samarbete med facklig organisation.  I litteraturstudien 

framkom indikatorer som berör arbetsmiljöpolicy vars motsvarighet inte nämndes i 

intervjustudien övriga är gemensamma. Resultatet av att företagen nämner indikatorer som ej 
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förekommer i litteraturstudien tyder på att det kan finnas ett behov hos företag att utöver de 

gemensamma indikatorerna även utforma specifika indikatorer på företagsnivå. 

 

I examensarbetets litteraturstudie identifierades 22 indikatorer som visar på ett signifikant 

samband med någon effekt inom olika områden: arbetsrelaterade skador och olyckor, 

självskattad hälsa, arbetsförmåga, personlig utveckling, arbetsprestation samt beteende 

gentemot medarbetare och organisation. Effekterna är specifikt formulerade vilket är en 

förutsättning för att det ska gå att formulera mål kopplade till önskad effekt. Det är möjligt att 

fler av de 319 identifierade indikatorerna skulle kunna visa på en signifikant effekt men att 

det inte har varit syftet att undersöka den signifikanta effekten i de studier där indikatorerna 

nämns. Företag som önskar använda arbetsmiljöindikatorer i sitt systematiska 

arbetsmiljöarbete kan rekommenderas att använda indikatorerna som visat på ett signifikant 

samband på arbetsrelaterade arbetsmiljöeffekter. 

 

Examensarbetets litteratur- och intervjustudier är inte tillräckligt omfattande för att kunna dra 

generella slutsatser om vilka indikatorer som används av företag i Sverige och internationellt. 

Detta var inte heller målet med detta examensarbete. Dock kan examensarbetet 

förhoppningsvis bidra till ökad kunskap inom arbetsmiljöområdet genom kartläggning av 

vilka indikatorer som beskrivs i den studerade litteraturen samt bland 

arbetsgivarrepresentanter och huvudskyddsombud på tre företag i tillverkningsbranschen. 

I examensarbetet ges också förslag på fortsatt forskning och utveckling. Förhoppningsvis kan 

detta examensarbete ligga till grund för fortsatt forskning och utveckling inom området. 
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Bilaga 1 Sammanställning av artiklar som ingår i litteraturstudien 

 
Studie Deltagare/ 

Företag/Land 

Studie-

design 

Metod Resultat Indikatorer 

(Aderaw, 

Engdaw, & 

Tadesse, 2011) 

2 fabriker, 

2800 anställda 

varav 456 

deltog i 

studien. 

Etiopien 

20 dagar 

Institutionell 

baserad 

oöverträffad 

fallkontroll-

studie 

 

 

Enkät Arbetsrelaterad stress är, i 

denna studie, de viktigaste 

indikatorerna på arbetsskador, 

tillsammans med avsaknad av 

utbildning och träning i hälsa 

och säkerhet.  

11 indikatorer 

med signifikant 

samband med 

arbetsskador.  

(Amir-Heidari, 

Maknoon, 

Taheri, & 

Bazyari, 2017) 

3 företag i 

Iran. 

Borrindustri 

Fallstudie Litteratur-

översikt, 

design av 

arbetsmiljö-

lednings-

system 

(mätning av 

prestation) 

Studien utvecklar en metod för 

logiskt urval och aggregation 

av indikatorer för att generera 

ett övergripande 

arbetsmiljöindex som 

reflekterar prestandan i 

arbetsmiljöarbetet. 

 

 

16 arbetsmiljö-

indikatorer 

 

1 arbetsmiljö-

index (HPI) 

som vägs ihop 

av en lagging 

(HPI lag) och 

en leading (HPI 

lead)  

(Bennet & 

Foster, 2005) 

Storbritannien Litteratur-

studie 

Identifiering 

och 

gruppering 

av proaktiva 

indikatorer 

Indikatorer indelade i fyra 

områden: Säkerhetskultur, 

System, Individ och 

Arbetsplats.  

6st “Key 

leading 

indicators”, 

med 21st 

bidragande 

indikatorer. 

(Ejlertsson, 

Heijbel, & 

Andersson, 

2018) 

599 anställda 

inom 

primärvården, 

84% 

svarsfrekvens 

Sverige 

Multi-

variabel 

linjär 

regression 

Enkät Tre indikatorer med signifikant 

samband med SHIS8. 

Återhämtning, balans arbete-

liv, positiv erfarenhet av 

arbetslivet.  Återhämtning 

under arbetstid visades vara av 

stor betydelse i relation till 

självskattad hälsa.   

4 indikatorer  

 

Återhämtning 

Återhämtning 

under arbetet 

Arbetslivsbalan

s Positiv 

arbetslivserfare

nhet 
 

 

 

(Huang, Jin, C. 

McFadden, 

Rineer, & M. 

Robertson, 

2017) 

8095 

truckförare 

från 8 företag i 

USA.  

Svarsfrekvens 

45% 

Tvärsnitts-

studie 

Enkät En del av truckförarna 

upplevde skillnad mellan OSC1 

och GSC2.  

OSC och GSC ( 

prediktor av 

säkerhetsbeteen

de och 

säkerhets-

resultat 

(Janackovic, 

Savic, & 

Stankovic, 

2013) 

Vägbyggnads-

företag i 

Serbien 

Litteratur-

översikt, 

fuzzy AHP-

analys av 

indikatorer, 

fallstudie 

Litteraturöve

rsikt 

Lagging indikatorer är inte de 

bästa rankade indikatorerna, 

istället bättre att använda 

ledande indikatorer som t.ex. 

ökar effektivitetsnivån för 

resurshantering, vilket ökar 

antalet arbetssäkerhetsregler i 

praktiken 

48 indikatorer, 

fördelade på 

teknisk, 

mänsklig, 

organisatorisk, 

miljö 

 

 

(Nielsen, 2014) 1 fabrik, 275 

arbetare 

Danmark 

Enkel-

fallstudie, 

uppföljning 

Dokument-

analys 

semi-

strukturerade 

Interventioner som ledde till 

förbättringar av 

säkerhetskulturen, som mättes 

med 18 indikatorer. 

18 indikatorer 

indikatorer på 

säkerhetskultur, 

t.ex. osäkert 
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efter 23 

månader 

 

 

intervjuer, 

enkät 

beteende, 

olycksregistreri

ng och analys 

 

(Pawlowska, 

2015) 

60 företag 

Polen 

 Enkät Lagging indicator som används 

är antal arbetsplatsolyckor och 

att leading indikator används 

mindre frekvent 

Lagging  9 st ex 

antal 

arbetsplats-

olyckor 

Leading 9 st ex. 

Antal risk-

bedömningar 

(Pietiläinen, 

Laaksonen, 

Rahkonen, & 

Lahelma, 2011) 

8 960 

anställda, 67% 

svarsfrekvens 

Finland 

Dataanalys.  

Uppföljning 

under 10 år 

Enkät Självskattad hälsa är en stark 

förutsägelse för pension i 

förtid. Låg självskattad hälsa är 

en användbar markör för ökad 

risk för arbetsoförmåga och 

förtidig pension. 

Självskattad 

hälsa 

(Podgórski, 

2015) 

Polen Litteratur- 

genomgång 

Litteratur-

genomgång 

om leading 

PPI3, 

därefter 

framtagande 

av KPI4 

Litteraturgenomgång med 

fokus på operational 

performance indicators, 109st 

identifieras. Dessa analyseras 

mha AHP5 och vägs mha 

SMART6-kriterier. Resultatet 

blir 20 KPI, en för varje del av 

OSH MSs7 

109 PPI 

identifierades 

20 main KPI 

14 alternativa 

KPI 

(Rostamabadi, 

Zamanian, & 

Sedaghat, 2017) 

214 

sjuksköterskor 

Iran 

Multipel 

linjär 

regressions-

analys 

Enkät Negativ samband mellan 

WAI10-poäng och trötthet, 

fysisk trötthet, frustration och 

tillfällig efterfrågan hittades. 

Ett positivt samband var 

prestation 

7 indikatorer 

associerade 

med WAI 

(Shamaii, 

Omidvari, & 

Hosseinzadeh 

Lotfi, 2017) 

1 stålföretag, 

16 000 

anställda, tre 

år 

Iran 

Case-study 

före-efter, 

enkät,   

Utveckling 

av 

bedömnings

modell 

HSE-

bedömnings

modell i 

stålindustrin 

i en fuzzy 

miljö 

Ett viktigt resultat av denna 

studie är effekten av 

incitaments- och 

investeringssystem på HSE-

enheternas resultat.  Resultat 

visade att HSE-systemet 

påverkar olycksindikatorer 

eftersom det var en signifikant 

skillnad mellan 

olyckshastigheter före och 

efter genomförandet av HSE 

19 indikatorer, 

fördelade på 7 

HSE 

Hälsosymboler, 

6 

Säkerhetsindika

torer. T.ex. 

Dedikerade 

medel (HSE), 

Händelser i 

arbetet (S), 

Ergonomiska 

förhållanden (H 

(Sheehan, 

Donohue, Shea, 

Cooper, & De 

Cieri, 2016) 

3578 anställda 

66 

arbetsplatser 

Australien 

Litteratur-

studie 

Hypotes 

Fråge-

formulär 

Enkät Att säkert ledarskap på 

gruppnivå är en indikator på 

god och säker arbetsmiljö 

Lagging. 

Rapporterade 

olyckor, icke 

rapporetarede 

händelser. 

Leading.gott 

ledarskap 
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(Sinelnikov, 

Inouye, & 

Kerper, 2013) 

Expertpanel 

17 personer 

från industrin 

Storbritannien 

Fråge-

formulär 

Experter,  

Frågeformul

är till 30 

chefer 

Storlek på 

företagen ca 

12 000 

Expertpanelen tog fram de 

mest använda leading 

indicators i arbetet med hälsa 

och säkerhet. 

Att leading indicators 

bestämmer hälsa och 

effektivitet i arbetet med OSH 

Leading 

delaktighet, 

effektivt 

ledarskap, 

angripbara, 

tillgängliga, 

(Swuste, 

Theunissen, 

Schmitz, 

Reniers, & 

Blokland, 2016) 

Litteratur-

översikt 

Belgien / 

Nederländerna 

Litteratur-

studie 

Litteraturstu

die 

För att möta behovet av 

kvantifiering, dominerande 

inom industrin, antal 

aktiviteter, incidenter, 

interventioner etc. räknas. 

Nummer innehåller inte någon 

information om kvalitet 

Säkerhetsindikatorer måste 

vara process- och 

företagsspecifika. 

 

13 + 15 

processäkerhet

sindikatorer, 

23 + 35 

lednings- och 

organisatoriska 

indikatorer 

(Toderi & 

Balducci, 2015) 

326 anställda 

Italien 

Tvärsnitts-

studie 

Enkät (MS 

HSE  

Indicator 

Tool) 

Empiriskt visar att MS 

definierad av Storbritanniens 

HSE är positivt förknippade 

med personlig utveckling och 

jobbprestanda. I motsats till 

tidigare studier om negativa 

stressrelaterade resultat var 

"arbetsinnehåll" MS de 

viktigaste indikatorerna 

Efterfrågan, 

kontroll, 

ömsesidigt stöd, 

roll, 

psykosociala 

faktorer, 

jobbinnehåll 

1 Organizational Safety Culture 
2 Group-level Safety Culture 
3 Pro-active safety performance indicators (=Leading indicators) 
4 Key performance indicators 
5 Analytic Hierarchy Process 
6 Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound 
7 Occupational Safety and Health Management System 
8 Salutogenic Health Indicator Scale 
9 Work Experience Measurement Scale 
10 Work Ability Index 
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Bilaga 2 Litteraturstudie; Identifierade indikatorer för varje artikel 

 

Artikel 

Nr 

Artikel Indikatorer 

1 (Aderaw, 

Engdaw, & 

Tadesse, 2011) 

Indikatorer för arbetsrelaterade olyckor: 

Ålder (<30år)* 

Kön (män)* 

Yrkeserfarenhet 

Tillgänglig information om hälsa och säkerhet 

Regelbunden översyn av arbetsplatsen 

Brist på utbildning om hälsa och säkerhet* 

Användning av personlig skyddsutrustning 

Alkoholkonsumtion 

Sömnstörningar* 

Arbetsrelaterat missnöje 

Arbetsrelaterad stress* (viktigaste indikatorn) 

2 (Amir-Heidari, 

Maknoon, 

Taheri, & 

Bazyari, 2017) 

Tilldelade medel att förebygga olyckor 

Icke-kvalificerade medarbetare för arbetsuppgiften (procent) 

Antal avslutade åtgärder enligt plan, initierade av riskbedömning (procent) 

Antal rapporterade tillbud 

Antal uppdaterade och tillämpliga arbetsinstruktioner (procent) 

Frekvens av revisioner och inspektioner avseende arbetsmiljö 

Antal avslutade åtgärder enligt plan, initierade av teknisk kvalitetssäkring 

(procent) 

Tilldelade medel för förebyggande hälsoåtgärder 

Andel arbeten som utförs under översyn av erfarna och kvalificerade chefer 

Andel heta/kalla arbeten som kräver tjänstbarhetsintyg 

Antal allvarliga risker 

Grad av olycksfall med dödlig utgång (antal/200 000 arbetade timmar) 

Grad av rapporterade olycksfall (antal/200 000 arbetade timmar) 

Frekvens av olyckor som leder till fara pga oavsiktligt materialutsläpp 

Grad av rapporterad sjukdom/ohälsa (antal/200 000 arbetade timmar) 

Kostnad för böter/avgifter relaterad till arbetsmiljö  

3 (Bennet & 

Foster, 2005) 

Arbetsmiljöindikatorer – säkerhetskultur 

Ledningen engagemang i arbetsmiljö 

Ledningens kompetens, motiverande förmåga och disciplin (ledarstil) 

Medarbetarnas delaktighet 

Bruk av förbättringsteam, inkluderande produktionspersonal, för att hitta 

grundorsaken 

Effektiv och prioriterad kommunikation av arbetsmiljö 

Arbetsmiljöindikatorer – system 

Beslut i högsta ledningen för att arbeta effektivt med arbetsmiljöpolicyn 

Arbetsmiljöchef sitter med i högsta ledningsgruppen 

Aktivt deltagande av arbetsmiljöchefen 

Tydliga strategiska arbetsmiljömål 

Policy för åtagande för ständiga förbättringar 

Effektiv integration av arbetsmiljömål och operativ styrning 

Resurser tillägnade arbetsmiljö 

Arbetsmiljö systematiskt implementerat i företaget 

Policyn förstås och följs i hela företaget 

Första linjens chefer har utvidgade arbetsmiljömål 

Första linjens chefer uppnår framsteg med arbetsmiljöarbetet 

Alla anställda förstår ansvarsfördelningen inom arbetsmiljöarbetet 

Ständiga förbättringar är märkbara ”på golvet”, även förebyggande åtgärder 

Effektivitet vid tillämpning av korrigerande åtgärder 

Riskidentifiering/bedömning granskas effektivt och regelbundet 

Tillbudsutredningar/analys med målet att hitta grundorsaker 

Generella riskbedömningar beaktas fullt ut lokalt 



32 
 

Behovet av kompetens/utbildning/träning utvärderas fullt ut 

Utbildning/träning sker effektivt och vid rätt tidpunkt 

Erhålla specifik utbildning/träning  

Omfattning och effektivitet av revisionsprogrammet 

Bevis för att granskningen av ledningssystemet för arbetsmiljö är effektiv 

Arbetsmiljöindikatorer – individ 

Riskmedvetenhet 

Efterlevnad av rutiner; stickprov av osäkert beteende 

Rutiner för lagstadgade medicinska bedömningar fungerar 

Känsla av lagarbete 

Chefer lyssnar och agerar vid behov 

Arbetsmiljöhandlingsplaner på individ- eller gruppnivå fungerar 

Arbetsmiljö diskuteras ofta på arbetsplatsen 

Personlig skyddsutrustning används  

Arbetsmiljöindikatorer – arbetsplats 

Krav uppfylls fullt ut 

Riskhantering fungerar 

Kontroll av arbetsplatsens utformning fungerar 

Underhåll av den fysiska arbetsmiljöns beskaffenhet 

Tydliga och användbara rutiner, inklusive entreprenörsrelaterade 

Personlig skyddsutrustning är tillgänglig och i bra skick 

Hälsorisker uppmätta mot gällande gränsvärden (t.ex. buller, damm) 

Effektivitet av skyltsättning 

Korrekt hantering av farliga ämnen 

 

Key Leading Indicator: Engagemang hos ledande befattningshavare 

Bidragande indikatorer (Contributory Indicators): 

VD eller motsvarande accepterar rollen som arbetsmiljöchef 

VD eller motsvarande gör företagsövergripande uttalanden om stöd för 

arbetsmiljöarbetet (3/år) 

Seniora chefer ska ge synligt stöd för arbetsmiljöarbetet (t.ex. besök) (6/år) 

Arbetsmiljömål samverkar med övriga strategiska mål för verksamheten 

(minst 1) 

Alla ledningsgruppsmöten inkluderar arbetsmiljöfrågor i agendan 

Key Leading Indicator: Ständiga förbättringar 

Bidragande indikatorer (Contributory Indicators) 

Förbättringsmål för arbetsmiljön ska vara fullt integrerade i den operativa 

styrningens process för målsättning och gransking (Ja) 

Väl fungerande revision för arbetsmiljöområdet  

Omfattande revisionsprogram (alla arbetsplatser och processer täcks) 

Få avvikelser (nära noll) 

Avvikelser och riskobservationer hanteras inom fyra veckor (90%) 

Arbetsmiljöchef deltar regelbundet i operativa ledningsgruppsmöten 

Signifikanta grundorsaker till tillbud undersöks (tillbud analyseras och 

grupperas för att visa typer och trender för att generera förebyggande åtgärder) 

Riskbedömningar granskas för alla arbetsuppgifter (minst var tredje år eller 

efter förändringar) 

Key Leading Indicator: Kommunikation 

Bidragande indikatorer (Contributory Indicators) 

Varje medarbetare delta i interaktiv diskussion om hur arbetsmiljöarbetet ska 

bedrivas i praktiken (minst fyra per år) 

Varje medarbetare mottar företagsövergripande uttalanden som stödjer 

arbetsmiljöarbetet (4/år) 

Varje person som vistas på arbetsplatsen har fått introduktion i arbetsmiljö och 

säkerhet, om denne inte ledsagas hela tiden, och om arbete ska utföras har 

denne bekräftade kvalifikationer för att utföra arbetet (100%) 

Key Leading Indicator: Kompetens 

Bidragande indikatorer (Contributory Indicators) 

Kompetensbehovet för arbetsuppgifterna analyseras (erfarenhet, mentorskap, 

färdighetsträning) (100%) 
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Medarbetare utvecklas till kompetent nivå för arbetsuppgiften inom lämplig 

definierad tidsram (100%) 

Chefers kompetens och utveckling granskas regelbundet (minst en gång per 

år) (100%) 

Key Leading Indicator: Medarbetarnas engagemang i arbetsmiljöarbetet 

Bidragande indikatorer (Contributory Indicators) 

Varje medarbetare deltar i en arbetsmiljörelaterad aktivitet (riskbedömning, 

grundorsaksanalys, skyddsrond) (1gång/år) 

Key Leading Indicator: Företagshälsovård 

Bidragande indikatorer (Contributory Indicators) 

Riskbaserad mätning och uppföljning av hälsofaror utförs, rutiner för 

lagstadgade medicinska bedömningar fungerar (100%) 

 

4 (Ejlertsson, 

Heijbel, & 

Andersson, 

2018) 

Leading: 

Återhämtning 

Balans arbete – fritid* 

Återhämtning under arbetstid* 

Positiv erfarenhet av arbetslivet* 

 

5 (Huang, Jin, C. 

McFadden, 

Rineer, & M. 

Robertson, 

2017) 

Indikatorer för säkert beteende: 

Organisatorisk säkerhetskultur (OSC, Organization-level Safety Culture). 

Säkerhetskultur på gruppnivå (GSC, Group-level Safety Culture) 

 

6 (Janackovic, 

Savic, & 

Stankovic, 

2013) 

Tekniska indikatorer: 

Antal säkerhetsnivåer (i organisationen) 

Antal kontrollerade avvikelser av processparametrar 

Pålitlighet, trovärdighet 

Tillgänglighet 

Antal fel i tekniska system 

Antal olycksfall 

Genomsnittslig tid mellan fel 

Genomsnittslig tid mellan underhåll/reparationer 

Underhållsgrad 

Infrastrukturkostnad 

Underhållskostnad 

 

Mänskliga indikatorer: 

Tillämpning av medel och utrustning för personligt skydd på arbetsplatsen 

Grad av arbetsskador 

Index för personalens kompetens 

Grad av efterlevnad av överenskomna arbetssätt 

Grad av nytänkande/innovationsförmåga hos anställda 

Nöjd-medarbetarindex 

Fel och avvikelser 

Index för kunskapsdrivet resultat 

Index för kommunikation och rapportering 

Förhållandet mellan investering/vinst för den mänskliga faktorn 

Effektivitetsnivå för utbildningsprogram 

Nivå av lagarbete bland de anställda 

Antal (%) av de anställda som har lämplig kompetensutveckling 

Grad av frånvaro 

 

Organisatoriska indikatorer: 

Antal (%) av de anställda som har utbildats/tränats i hälsa och säkerhet 

(arbetsmiljö) 

Effektiviteten hos styrningen av säkerhetsarbetet 

Andel av arbeten med högre risk 

Medarbetarnas genomsnittliga antal års erfarenhet 

Andel av processerna som har ett formellt utbildnings/träningsprogram 
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Antal säkerhetskontroller av arbetsplatser i praktiken 

Genomsnittligt antal utbildning/träningstimmar per anställd och år 

Antal riktlinjer för anställda gällande arbetsmiljö 

Kostnader för arbetsrelaterade skador 

Bevis på de åtgärder som vidtagits för att skydda tillgångar och utrustning för 

arbetet 

Antal fall av sjukdom pga stress 

Antal fall av mobbning 

Antal timmar av inspektion pga olycksfall 

Antal avvikelser vid utförd teknisk inspektion och undersökning av 

arbetsutrustning, verktyg och utrustning för personlig säkerhet och 

arbetsmiljöförhållanden 

Antal medarbetare som utbildats i första hjälpen 

 

7 (Nielsen, 2014) Indikatorer på säkerhetskultur: 

Osäkert beteende från arbetstagarna 

Ledningens ansvar för säkerhet 

Information om säkerhet 

Säkerhetsstandard för utrustning och maskiner 

Antal säkerhetsmöten 

Deltagare i hälsa och säkerhets möten 

Synlig säkerhetsinformation 

Säkerhetsskyltning 

Inspektionsrapporter 

Säkerhetspolicy och mål 

Olycksregistrering och analys 

Att inkludera säkerhet på dagordningen för möten 

Inställningen till säkerhet 

Delat ansvar för säkerhet 

Ekonomisk prioritering för säkerhet 

Användning av externa hälso- och säkerhetsrådgivare 

Månadsmöten med arbetsmiljöfrågor 

Handledare och hälso-säkerhetsrådgivare är delaktiga i möten om 

arbetsmiljöfrågor 

 

 

8 (Pawlowska, 

2015) 

Leading Indicator: 

Antal anställda som arbetar i farliga förhållanden 

Antal arbetstagare som deltar i arbetsmiljöutbildning 

Antal riskbedömningar* 

Antal arbetsmiljörapporter som har resulterat i produktionsstopp 

Antal arbetsmiljöinspektioner 

Antal arbetsmiljökurser för företagsledare 

Antal arbetsmiljörelaterade problem rapporterade av arbetstagare 

Antal arbetsplatser där skyddsåtgärder förbättrats 

Antal arbetstagare som rapporterar stress på jobbet 

 

Lagging indikator: 

Antal arbetsolyckor 

Antal tillbud 

Antal sjukfrånvarodagar 

Arbetsolyckornas allvarlighetsgrad 

Antal överenstämmelser med krav för arbetsmiljöhanteringssystemet 

Incidensen av antal arbetsolyckor 

Antal avvikelser 

Kostnaden för arbetsolyckor 

Antal arbetstagare som rapporterar arbetsrelaterade sjukdomar 

 

Key leading indicator: 

Antal anställdas delaktighet i träning och kurser i hälsa och säkerhet. 
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9 (Pietiläinen, 

Laaksonen, 

Rahkonen, & 

Lahelma, 2011) 

Indikator för arbetsoförmåga och sjukersättning: 

Självskattad hälsa 

10 (Podgórski, 

2015) 

Arbetsmiljöpolicy 

Antal granskningar och uppdateringar av arbetsmiljöpolicyn som genomförts 

av högsta ledningen 

Andel anställda som anger god kännedom om arbetsmiljöpolicyn 

Antal ”skyddsronder” (safety walkthroughs) som genomförts av högsta 

ledningen 

 

Arbetstagarnas delaktighet 

Antal förbättringsförslag gällande arbetsmiljö från arbetstagarna 

Antal arbetsmiljökommittéemöten angående vanliga, återkommande, 

arbetsmiljöproblem 

 

Ansvar 

Andel av befattningar med definierade arbetsuppgifter och ansvar inom 

arbetsmiljö 

 

Utförande av arbetsmiljöutbildning 

Andel anställda som deltar i repetitionsskurser gällande arbetsmiljö 

Antal utbildningstimmar i arbetsmiljö per person 

 

 

Utvärdering och förbättring av utbildningsprogram för arbetsmiljö 

Procentandel av arbetsmiljökurser som har granskats och förbättrats utifrån 

kvalitet och effektivitet 

 

Dokumentation av arbetsmiljöledningssystemet 

Procentandel av processer o.dyl. i arbetsmiljöledningssystemet som förbättrats 

på grund av korrigerande åtgärder. 

Procentandel av arbetstagare som deltar i utbildning av 

arbetsmiljöledningssystemets struktur, förfaranden etc. 

 

Kommunikation 

Antal möten som genomförts av cheferna för att informera arbetstagare om 

arbetsmiljöfrågor 

Betyg av effektiviteten av kommunikationen gällande arbetsmiljö via 

medarbetarundersökning. 

Antal utgåvor av företagets arbetsmiljö-bulletin eller andra interna 

arbetsmiljö-publikationer 

 

 

Arbetsmiljömål och förbättringsplaner 

Antal mätbara förbättringsmål för arbetsmiljö som fastställts i företaget 

Procentandel av uppgifter i förbättringsplanen för arbetsmiljö som verifierats 

och accepterats med avseende på kvalitet och effektivitet 

 

Riskbedömningsprocesser 

Procentandel av regelbundet verifierade riskbedömningsprocesser med 

avseende på deras giltighet och korrekthet av införda åtgärder för riskkontroll 

 

Implementering av åtgärder för riskkontroll 

Andel arbetstagare som informerats om risknivåer och åtgärder för 

riskkontroll som tillämpas. 

Antal åtgärder för riskkontroll som genomförts med beaktande av 

åtgärdstrappan. 
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Hantering av förändringar 

Antal utförda analyser av förändringar i arbetsmiljöföreskrifter, teknik och 

kunskap som har påverkan på arbetsmiljön. 

Procentandel av arbetsstationer där riskbedömning utförts/verifierats vid 

introduktion av ny maskin, nytt material, byte av arbetsmetod etc. 

 

Nödberedskap 

Andel medarbetare som har utbildats i akutberedskap, räddning och första 

hjälpen 

 

Inköp 

Procentandel av arbetsmiljökrav som regelbundet verifieras och tillämpas i 

kravspecifikationen vid inköp 

Andel inköpta större objekt för vilka riskbedömning har genomförts innan de 

tas i bruk 

 

Entreprenörer 

Antal entreprenörer som bedöms uppfylla kraven i 

arbetsmiljöledningssystemet 

 

Mätning (över tid samt stickprov) av prestanda 

Procentandel av definitionen av leading och lagging indikatorer som 

regelbundet granskas och uppdateras 

 

Undersökning av arbetsrelaterade olyckor, sjukdom och tillbud och deras 

inverkan på arbetsmiljön 

Antal korrigerande och förebyggande åtgärder som utförts till följd av 

grundorsaksanalys av arbetsrelaterade olyckor, sjukdomar och incidenter 

Procentandel av utförda medicinska kontroller inom programmet för 

arbetstagarnas hälsa. 

 

Revision av ledningssystemet 

Procentandel av komponenter eller processer som är föremål för bedömning 

vid internrevision av arbetsmiljöledningssystemet. 

 

Ledningens genomgång 

Procentandel av rekommendationer formulerade av den högsta ledningen vid 

revision av arbetsmiljöledningssystemet som beaktas i handlingsplan för 

förbättringar i arbetsmiljön 

 

Förebyggande och korrigerande åtgärder 

Procentandel av slutförda korrigerande och förebyggande åtgärder i 

förhållande till alla åtgärder som initierats genom arbetsmiljörevisioner och 

granskningar, uppföljning av arbetsmiljöprestanda och grundorsaksanalyser av 

arbetsrelaterade tillbud, olyckor och sjukdomar. 

Procentandel av slutförda korrigerande åtgärder som granskats och utvärderats 

med avseende på deras effektivitet. 

 

Ständiga förbättringar 

Antal nya arbetsmiljömål och -syften som upprättats inom ramen för 

arbetsmiljöledningssystemet 

Antal arbetsmiljömål (KPI) som används för benchmarking mot andra företag 

11 (Rostamabadi, 

Zamanian, & 

Sedaghat, 2017) 

Work Ability Index (WAI) (Utvecklat av finska institutet för arbetshälsa 

(FIOH)) 

Nuvarande arbetsförmåga jämfört med när den varit som bäst 

Subjektiv arbetsförmåga med hänsyn till fysiska och mentala krav i arbetet 

Nuvarande antal sjukdomar diagnostiserade av läkare 

Uppskattad funktionsnedsättning pga sjukdom 

Sjukfrånvaro under senaste året 

Personlig prognos för arbetsförmåga 2 år framåt 
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Mentala resurser 

 

Faktorer som inverkar negativt på WAI: 

Sjukdomar* (diagnostiserade av läkare, bl.a muskoskeletala sjukdomar) 

Avvikande BMI* 

Psykisk utmattning* 

Fysisk utmattning* 

Frustration* (arbetsbelastning) 

Tillfälliga krav* (arbetsbelastning) 

Faktorer som inverkar positivt på WAI: 

Väl utfört arbete* 

 

12 (Shamaii, 

Omidvari, & 

Hosseinzadeh 

Lotfi, 2017) 

Performance indicators 

Antal HSE-experter på varje enhet (”expert” är väl definierat) 

Anslagna medel till HSE-avdelningen för styrning av HSE-prestanda 

Tillräckliga resurser och möjligheter för att implementera HSE-program 

Godkända medel för åtgärder relevanta för HSE 

Relevanta HSE-instruktioner för dagliga aktiviteter 

Personlig skyddsutrustning (faktiskt antal/förväntat antal) 

Årliga medel anslagna till HSE-aktiviteter 

Kontinuerlig inspektion av lokalerna 

Arbetsrelaterade sjukdomar (% av de anställda) 

Generella medicinska undersökningar (% av de anställda) 

Antal arbetsspecifika medicinska tester 

Omfattning av förbättringar av ergonomiska förhållanden 

Olycksskadefrekvens (Accident Frequency Rate, AFR, antal skadade 

medarbetare) 

Olycksfallsgrad (Accident Severity Rate, ASR, % skadade medarbetare) 

Antal kontrollerade risker som orsakar olycka (%) 

Antal kontrollerade brandrisker som orsakar brand (%) 

Ökat antal kontrollerade brandkällor 

Andel elsystem med strömskyddssystem 

13 (Sheehan, 

Donohue, Shea, 

Cooper, & De 

Cieri, 2016) 

Leading indicator: 

säkert ledarskap på gruppnivå är en indikator på god och säker arbetsmiljö 

Lagging indicator: 

Antal rapporterade arbetsolyckor och icke rapporterade 

14 (Sinelnikov, 

Inouye, & 

Kerper, 2013) 

Leading: 

Arbetstagarnas delaktighet i arbetsmiljöarbetet 

Tillgängliga ledare 

Engagerade chefer 

Regelbundet arbete med hälsa och säkerhet. 

15 (Swuste, 

Theunissen, 

Schmitz, 

Reniers, & 

Blokland, 2016) 

De första indikatorerna (Rockwell, 1959)- osäkra handlingar 

Snubbelrisk pga oordning på arbetsplatsen 

Arbetar utan skyddsglasögon trots att det behövs 

Arbetar under hängande last 

Underlåtelse att använda skyddsanordningar 

Arbetar i osäkra arbetsställningar 

Användning av olämpliga eller lösa kläder 

Användning av olämpliga verktyg 

Användning av improviserade osäkra stegar och plattformar 

Springande 

Felaktig användning av luftslangen 

 

LTIF (Lost Time Incident Frequency) Antal frånvarodagar pga olycka / 

1 000 000 arbetade timmar. 

 

Process safety indicators 

Antal fellarm, per tidsperiod 

Exponering för farliga material/aktiviteter 

Säkerhetsstatus, oönskad 
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Antal incidenter 

Läckage, antal och mängd 

Bränder och explosioner, antal och kostnad 

Processdesign, underhåll, kvalitetskontroll, antal avvikelser 

Underhåll, kvalitetskontroll, antal avvikelser 

Tester, antal avvikelser 

Säkerhetssystem, frekvens av aktiviteter/avvikelser 

Installationernas inneboende säkerhet 

Processtörningar utanför design envelopen, antal 

Förvaring av farligt material, mängd 

Processavikelser 

Barriärers kvalitet 

 

Management and organisational indicators 

Positiv återkoppling vid önskat beteende i osäkra situationer 

Verksamhetens hantering av säkerhetsfrågor 

Klimatindex för säkerhetskultur 

Antal granskade och åtgärdade punkter vid revison 

Antal genomförda inspektioner, beslutade åtgärdspunkter 

Antal riskobservationer 

Säkerhetsrutiner, tillgänglighet 

Utbildning i säkerhet, program, frekvens 

”Toolbox”-möten, hur ofta och vilka som närvarar 

Korrekt följda arbetsrutiner vid skiftöverlämning 

Antal slutförda åtgärder i säkerhetskommittén 

Säkerhetsstopp vid förbättringsåtgärder 

”Human performance” möten, antal 

Korrekta arbetstillstånd 

Val och utbildning av entreprenörer och underentreprenörer  

Säkerhet tas i beaktande vid beslutsfattande  

Kompetensprofiler, utbildning 

Bemanning, skiftstorlek 

Beredskapsplan, utbildning/övning 

Riskbedömning under processförändringar 

Tillfällig nedstängning av säkerhetssystem 

Inspektionsprogram 

Säkerhetsanalyser, antal, frekvens, trender 

Säkerhetsmöten, personal och ledning 

Säkerhetsdokumentation 

Säkerhetsstudier, antal 

Operativa rutiner, korrekta/tillgängliga 

Nödberedskap, korrekta/tillgängliga 

Lagöverträdelser, avvikelser från standard 

Kommunikation under normala förhållanden och vid nödfall 

Extern kommunikation och samarbete 

Riskidentifiering och riskanalys 

Produktsäkerhet 

Rapporter/analyser av tillbud 

Säkerhetspolicy, publicerad och kommunicerad 

Förbättringsförslag gällande säkerhet, antal 

Initiativ för förbättrad säkerhet, från personalen 

 

16 (Toderi & 

Balducci, 2015) 

Indikatorer för arbetsrelaterad stress OCB-1 

Höga krav* (arbetsbelastning, övriga förutsättningar) 

Hög kontroll* (grad av kontroll över det egna arbetet) 

Stöd från ledningen* 

Stöd från kollegor* 

Goda relationer* (inkluderar hur oacceptabelt beteende hanteras t.ex.) 

Tydlig roll* (Att rollen är tydlig och att en individ inte har olika roller som 

står i konflikt med varandra) 
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Förändring (Hur förändringar hanteras av organisationen) 

*Indikatorer som visar på signifikant effekt, se tabell 5. 

Bilaga 3 Litteraturstudie; Indikatorer grupperade tematiskt i 

indikatorgrupper 

 

Indikatorgrupp 
Artikel 

nr 
Indikator 

Individrelaterade 

indikatorer 

 
Olycksfall: 

 1 Ålder (<30år)* 

 
1 Kön (män)* 

 
1 Alkoholkonsumtion 

 
1 Sömnstörningar* 

  Ohälsa: 

 
11 Avvikande BMI* 

 
11 Nuvarande arbetsförmåga jämfört med när den varit som bäst 

 
11 Subjektiv arbetsförmåga med hänsyn till fysiska och mentala krav i arbetet 

 
11 Personlig prognos för arbetsförmåga 2 år framåt 

 
11 Uppskattad funktionsnedsättning pga sjukdom 

 
11 Mentala resurser 

 
11 Nuvarande antal sjukdomar diagnostiserade av läkare 

 
11 Sjukdomar* (diagnostiserade av läkare, bl.a muskoskeletala sjukdomar) 

Erfarenhet, 

kompetens och 

utbildning 

 

Olycksfall: 

 1 Yrkeserfarenhet 
 2 Icke-kvalificerade medarbetare för arbetsuppgiften (procent) 

 6 Medarbetarnas genomsnittliga antal års erfarenhet 

  Ohälsa + olycksfall 

 3 Erhålla specifik utbildning/träning 

 6 Andel av processerna som har ett formellt utbildnings/träningsprogram 

 3 Utbildning/träning sker effektivt och vid rätt tidpunkt 

 6 Genomsnittligt antal utbildning/träningstimmar per anställd och år 

 2 Andel arbeten som utförs under översyn av erfarna och kvalificerade chefer 

  Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

 3 Kompetensbehovet för arbetsuppgifterna analyseras (erfarenhet, mentorskap, 

färdighetsträning) (100%) 

 3 Chefers kompetens och utveckling granskas regelbundet (minst en gång per år) 

(100%) 
 6 Index för personalens kompetens 

 6 Antal (%) av de anställda som har lämplig kompetensutveckling 

 15 Kompetensprofiler, utbildning 

 3 Behovet av kompetens/utbildning/träning utvärderas fullt ut 

 3 Medarbetare utvecklas till kompetent nivå för arbetsuppgiften inom lämplig 

definierad tidsram (100%) 
 6 Index för kunskapsdrivet resultat 
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Information och 

kommunikation 

om hälsa, säkerhet 

och arbetsmiljö 

 

Olyckfall: 

 
1 Tillgänglig information om arbetsmiljö 

 
7 Information om säkerhet 

 
7 Synlig säkerhetsinformation 

 
7 Säkerhetsskyltning 

 
15 Nödberedskap, korrekta/tillgängliga 

 
2 Antal uppdaterade och tillämpliga arbetsinstruktioner (procent) 

 
12 Relevanta arbetsmiljö-instruktioner för dagliga aktiviteter 

 
15 Information om säkerhet ges till entreprenörer och underentreprenörer 

 7 Antal säkerhetsmöten 

 7 Att inkludera säkerhet på dagordningen för möten 

 15 Säkerhetsmöten, personal och ledning 

  Ohälsa 

 3 Rutiner för lagstadgade medicinska bedömningar fungerar 

  Ohälsa och olycksfall 

 
3 Effektivitet av skyltsättning 

 

3 Varje person som vistas på arbetsplatsen har fått introduktion i arbetsmiljö och 

säkerhet (100%) 

 3 Tydliga och användbara rutiner, inklusive entreprenörsrelaterade 

 15 Tillgängliga säkerhetsrutiner 

 15 Operativa rutiner, korrekta/tillgängliga 

 6 Antal riktlinjer för anställda gällande arbetsmiljö 

 

10 Andel arbetstagare som informerats om risknivåer och åtgärder för riskkontroll 

som tillämpas. 

  Ohälsa, olycksfall och övrigt god arbetsmiljö 

 

10 Antal utgåvor av företagets arbetsmiljö-bulletin eller andra interna 

arbetsmiljöpublikationer 

 

10 Antal utförda analyser av förändringar i arbetsmiljöföreskrifter, teknik och 

kunskap som har påverkan på arbetsmiljön. 

 
3 Effektiv och prioriterad kommunikation av arbetsmiljö 

 

3 Varje medarbetare mottar företagsövergripande uttalanden som stödjer 

arbetsmiljöarbetet (4/år) 

 

10 Betyg av effektiviteten av kommunikationen gällande arbetsmiljö via 

medarbetarundersökning. 

 
15 Kommunikation under normala förhållanden och vid nödfall 

 
15 Extern kommunikation och samarbete 

 
7 Deltagare i arbetsmiljömöten 

 

10 Antal arbetsmiljökommittéemöten angående vanliga, återkommande, 

arbetsmiljöproblem 

 
15 ”Toolbox”-möten, hur ofta och vilka som närvarar 

 
15 ”Human performance” möten, antal 

 
7 Användning av externa hälso- och säkerhetsrådgivare 

 

10 Antal möten som genomförts av cheferna för att informera arbetstagare om 

arbetsmiljöfrågor 

 
7 Månadsmöten med arbetsmiljöfrågor 

 

7 Handledare och hälso-säkerhetsrådgivare är delaktiga i möten om 

arbetsmiljöfrågor 
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Utbildning om 

hälsa, säkerhet och 

arbetsmiljö 

 

Olycksfall 

 
15 Utbildning i säkerhet, program, frekvens 

 1 Utbildning om hälsa och säkerhet* 

  Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

 
6 Antal (%) av de anställda som har utbildats/tränats i arbetsmiljö (arbetsmiljö) 

 
8 Antal arbetstagare som deltar i arbetsmiljöutbildning 

 
8 Antal anställdas delaktighet i träning och kurser i arbetsmiljö. 

 
10 Andel anställda som deltar i repetitionsskurser gällande arbetsmiljö 

 
10 Antal utbildningstimmar i arbetsmiljö per person 

 

10 Procentandel av arbetsmiljökurser som har granskats och förbättrats utifrån 

kvalitet och effektivitet 

 

10 Procentandel av arbetstagare som deltar i utbildning av 

arbetsmiljöledningssystemets struktur, förfaranden etc. 

 
15 Val och utbildning av entreprenörer och underentreprenörer  

 
6 Effektivitetsnivå för utbildningsprogram 

 

10 Andel medarbetare som har utbildats i akutberedskap, räddning och första 

hjälpen 

 
6 Antal medarbetare som utbildats i första hjälpen 

 
15 Beredskapsplan, utbildning/övning 

Högsta ledningens 

engagemang i 

arbetsmiljö 

 

olycksfall 

 
7 Ledningens ansvar för säkerhet 

  Ohälsa + olycksfall 

 

10 Antal ”skyddsronder” (safety walkthroughs) som genomförts av högsta 

ledningen 

  Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

 

3 VD eller motsvarande gör företagsövergripande uttalanden om stöd för 

arbetsmiljöarbetet (3/år) 

 
3 Seniora chefer ska ge synligt stöd för arbetsmiljöarbetet (t.ex.besök) (6/år) 

 
8 Antal arbetsmiljökurser för företagsledare 

 
3 Ledningens engagemang i arbetsmiljö 

 
3 Ledningens kompetens, motiverande förmåga och disciplin (ledarstil) 

 
3 Beslut i högsta ledningen för att arbeta effektivt med arbetsmiljöpolicyn 

 
3 Arbetsmiljöchef sitter med i högsta ledningsgruppen 

 
3 Aktivt deltagande av arbetsmiljöchefen 

 
3 VD eller motsvarande accepterar rollen som arbetsmiljöchef 

 
3 Alla ledningsgruppsmöten inkluderar arbetsmiljöfrågor i agendan 

 
3 Arbetsmiljöchef deltar regelbundet i operativa ledningsgruppsmöten 

 

10 Procentandel av rekommendationer formulerade av den högsta ledningen vid 

revision av arbetsmiljöledningssystemet som beaktas i handlingsplan för 

förbättringar i arbetsmiljön 

 
3 Engagemang hos ledande befattningshavare 

 
6 Effektiviteten av styrningen av säkerhetsarbetet 

Engagerade chefer  Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

 
14 Tillgängliga ledare 

 
14 Engagerade chefer 
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13 Säkert ledarskap på gruppnivå är en indikator på god och säker arbetsmiljö 

 
3 Chefer lyssnar och agerar vid behov 

 
3 Första linjens chefer har utvidgade arbetsmiljömål 

 
3 Första linjens chefer uppnår framsteg med arbetsmiljöarbetet 

 
15 Positiv återkoppling vid önskat beteende i osäkra situationer 

 
15 Verksamhetens hantering av säkerhetsfrågor 

 

10 Andel av befattningar med definierade arbetsuppgifter och ansvar inom 

arbetsmiljö 

Revisioner och 

tillsyn 

 
Olycksfall 

 
6 Antal timmar av inspektion pga olycksfall 

  Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

 
2 Frekvens av revisioner och inspektioner avseende arbetsmiljö 

 
3 Omfattning och effektivitet av revisionsprogrammet 

 
3 Bevis för att granskningen av ledningssystemet för arbetsmiljö är effektiv 

 
3 Väl fungerande revision för arbetsmiljöområdet  

 
3 Omfattande revisionsprogram (alla arbetsplatser och processer täcks) 

 
7 Inspektionsrapporter 

 
8 Antal arbetsmiljöinspektioner 

 
15 Antal granskade och åtgärdade punkter vid revison 

 
15 Antal genomförda inspektioner, beslutade åtgärdspunkter 

 
15 Inspektionsprogram 

 

10 Procentandel av komponenter eller processer som är föremål för bedömning vid 

internrevision av arbetsmiljöledningssystemet. 

 
8 Antal överenstämmelser med krav för arbetsmiljöhanteringssystemet 

 
8 Antal avvikelser 

 
15 Processdesign, underhåll, kvalitetskontroll, antal avvikelser 

 
15 Tester, antal avvikelser 

 
15 Säkerhetssystem, frekvens av aktiviteter/avvikelser 

 

6 Antal avvikelser vid utförd teknisk inspektion och undersökning av 

arbetsutrustning, verktyg och utrustning för personlig säkerhet och 

arbetsmiljöförhållanden 

 
15 Lagöverträdelser, avvikelser från standard 

 
3 Krav uppfylls fullt ut 

 
3 Få avvikelser (nära noll) 

 
10 Antal entreprenörer som bedöms uppfylla kraven i arbetsmiljöledningssystemet 

 

10 Procentandel av processer o.dyl. i arbetsmiljöledningssystemet som förbättrats på 

grund av korrigerande åtgärder. 

Riskhantering  olycksfall 

 
12 Antal kontrollerade risker som orsakar olycka (%) 

 
12 Antal kontrollerade brandrisker som orsakar brand (%) 

 
12 Ökat antal kontrollerade brandkällor 

 
8 Antal riskbedömningar 

 8 Antal arbetsmiljörapporter som har resulterat i produktionsstopp 

  Ohälsa 

 

3 Riskbaserad mätning och uppföljning av hälsofaror utförs, rutiner för 

lagstadgade medicinska bedömningar fungerar (100%) 
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10 Procentandel av utförda medicinska kontroller inom programmet för 

arbetstagarnas hälsa. 

 12 Generella medicinska undersökningar (% av de anställda) 

 12 Antal arbetsspecifika medicinska tester 

  Ohälsa + olycksfall 

 
2 Antal allvarliga risker 

 
3 Riskidentifiering/bedömning granskas effektivt och regelbundet 

 
3 Generella riskbedömningar beaktas fullt ut lokalt 

 
3 Riskhantering fungerar 

 
3 Avvikelser och riskobservationer hanteras inom fyra veckor (90%) 

 

3 Riskbedömningar granskas för alla arbetsuppgifter (minst var tredje år eller efter 

förändringar) 

 
6 Antal kontrollerade avvikelser av processparametrar 

 

10 Procentandel av regelbundet verifierade riskbedömningsprocesser med avseende 

på deras giltighet och korrekthet av införda åtgärder för riskkontroll 

 

10 Procentandel av arbetsstationer där riskbedömning utförts/verifierats vid 

introduktion av ny maskin, nytt material, byte av arbetsmetod etc. 

 
15 Riskidentifiering och riskanalys 

 
15 Antal riskobservationer 

 
15 Riskbedömning under processförändringar 

 

10 Andel inköpta större objekt för vilka riskbedömning har genomförts innan de tas 

i bruk 

 
15 Säkerhetsanalyser, antal, frekvens, trender 

 
15 Säkerhetsdokumentation 

 
15 Säkerhetsstudier, antal 

 
2 Andel heta/kalla arbeten som kräver tjänstbarhetsintyg 

 
6 Andel av arbeten med högre risk 

 
8 Antal anställda som arbetar i farliga förhållanden 

 
15 Barriärers kvalitet 

 
15 Installationernas inneboende säkerhet 

 
15 Korrekta arbetstillstånd 

 10 Procentandel av arbetsmiljökrav som regelbundet verifieras och tillämpas i 

kravspecifikationen vid inköp 

 

6 Bevis på de åtgärder som vidtagits för att skydda tillgångar och utrustning för 

arbetet 

 
2 Antal avslutade åtgärder enligt plan, initierade av riskbedömning (procent) 

 

2 Antal avslutade åtgärder enligt plan, initierade av teknisk kvalitetssäkring 

(procent) 

 

10 Antal åtgärder för riskkontroll som genomförts med beaktande av 

åtgärdstrappan. 

 
15 Antal slutförda åtgärder i säkerhetskommittén 

 
3 Arbetsmiljöhandlingsplaner på individ- eller gruppnivå fungerar 

Hantering av 

tillbud, olyckor 

och arbetsrelaterad 

sjukdom 

 

Olycksfall: 

 
2 Grad av olycksfall med dödlig utgång (antal/200 000 arbetade timmar) 

 
2 Grad av rapporterade olycksfall (antal/200 000 arbetade timmar) 

 
2 Frekvens av olyckor som leder till fara pga oavsiktligt materialutsläpp 

 
6 Antal olycksfall 
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6 Grad av arbetsskador 

 
7 Olycksregistrering och analys 

 
8 Antal arbetsolyckor 

 
8 Arbetsolyckornas allvarlighetsgrad 

 

12 Olycksskadefrekvens (Accident Frequency Rate, AFR, antal skadade 

medarbetare) 

 
12 Olycksfallsgrad (Accident Severity Rate, ASR, % skadade medarbetare) 

 
13 Antal rapporterade arbetsolyckor och icke rapporterade 

 

15 LTIF (Lost Time Incident Frequency) Antal frånvarodagar pga olycka / 

1 000 000 arbetade timmar. 

  Ohälsa: 

 
8 Antal arbetstagare som rapporterar arbetsrelaterade sjukdomar 

 
12 Arbetsrelaterade sjukdomar (% av de anställda) 

 
6 Antal fall av sjukdom pga stress 

 
2 Grad av rapporterad sjukdom/ohälsa (antal/200 000 arbetade timmar) 

  Ohälsa + olycksfall 

 
6 Grad av frånvaro 

 
8 Antal sjukfrånvarodagar 

 
11 Sjukfrånvaro under senaste året 

 2 Antal rapporterade tillbud 

 3 Tillbudsutredningar/analys med målet att hitta grundorsaker 

 3 Signifikanta grundorsaker till tillbud undersöks  

 8 Antal tillbud 

 15 Antal incidenter 

 15 Rapporter/analyser av tillbud 

Arbetsmiljöpolicy  Olycksfall: 

 
7 Säkerhetspolicy och mål 

  Ohälsa + olycksfall 

 
15 Säkerhetspolicy, publicerad och kommunicerad 

  Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö: 

 3 Policyn förstås och följs i hela företaget 

 3 Policy för åtagande för ständiga förbättringar 

 

10 Antal granskningar och uppdateringar av arbetsmiljöpolicyn som genomförts av 

högsta ledningen 

 10 Andel anställda som anger god kännedom om arbetsmiljöpolicyn 

 3 Tydliga strategiska arbetsmiljömål 

 3 Effektiv integration av arbetsmiljömål och operativ styrning 

 

3 Arbetsmiljömål samverkar med övriga strategiska mål för verksamheten (minst 

1) 

 

3 Förbättringsmål för arbetsmiljön ska vara fullt integrerade i den operativa 

styrningens process för målsättning och gransking (Ja) 

 10 Antal mätbara förbättringsmål för arbetsmiljö som fastställts i företaget 

 

10 Antal nya arbetsmiljömål och -syften som upprättats inom ramen för 

arbetsmiljöledningssystemet 

 10 Antal arbetsmiljömål (KPI) som används för benchmarking mot andra företag 

Medarbetarnas 

delaktighet 

 
Olycksfall 

 
15 Förbättringsförslag gällande säkerhet, antal 
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15 Initiativ för förbättrad säkerhet, från personalen 

  Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö: 

 
8 Antal arbetsmiljörelaterade problem rapporterade av arbetstagare 

 

3 Bruk av förbättringsteam, inkluderande produktionspersonal, för att hitta 

grundorsaken 

 
10 Antal förbättringsförslag gällande arbetsmiljö från arbetstagarna 

 
6 Grad av nytänkande/innovationsförmåga hos anställda 

 
6 Index för kommunikation och rapportering (kommunikation nerifrån-upp) 

 
3 Medarbetarnas delaktighet 

 14 Arbetstagarnas delaktighet i arbetsmiljöarbetet 

 3 Medarbetarnas engagemang i arbetsmiljöarbetet 

 

3 Varje medarbetare delta i interaktiv diskussion om hur arbetsmiljöarbetet ska 

bedrivas i praktiken (minst fyra per år) 

 

3 Varje medarbetare deltar i en arbetsmiljörelaterad aktivitet (riskbedömning, 

grundorsaksanalys, skyddsrond) (1gång/år) 

 3 Arbetsmiljö diskuteras ofta på arbetsplatsen 

 12 Antal arbetsmiljö-experter på varje enhet (”expert” är väl definierat) 

Säkerhetskultur  Olycksfall: 

 15 Arbetar utan skyddsglasögon trots att det behövs 

 15 Användning av olämpliga eller lösa kläder 

 15 Användning av improviserade osäkra stegar och plattformar 

 15 Underlåtelse att använda skyddsanordningar 

 15 Springande 

 15 Felaktig användning av luftslangen  

 15 Arbetar under hängande last 

 7 Inställningen till säkerhet 

 7 Delat ansvar för säkerhet 

 15 Tillfällig nedstängning av säkerhetssystem 

  Ohälsa + olycksfall: 

 
1 Användning av personlig skyddsutrustning 

 
6 Tillämpning av medel och utrustning för personligt skydd på arbetsplatsen 

 
12 Personlig skyddsutrustning (faktiskt antal/förväntat antal) 

 
3 Personlig skyddsutrustning är tillgänglig och i bra skick 

 
3 Personlig skyddsutrustning används  

 
15 Arbetar i osäkra arbetsställningar 

 
6 Fel och avvikelser (mänsklig indikator) 

 7 Osäkert beteende från arbetstagarna 

 3 Efterlevnad av rutiner; stickprov av osäkert beteende 

 15 Användning av olämpliga verktyg 

 
6 Grad av efterlevnad av överenskomna arbetssätt 

 
5 Organisatorisk säkerhetskultur (OSC, Organization-level Safety Culture). 

 
5 Säkerhetskultur på gruppnivå (GSC, Group-level Safety Culture) 

 
15 Klimatindex för säkerhetskultur 

 
15 Säkerhet tas i beaktande vid beslutsfattande  

 
15 Säkerhetsstopp vid förbättringsåtgärder 

 
15 Korrekt följda arbetsrutiner vid skiftöverlämning 
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3 Riskmedvetenhet 

  Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

 
14 Regelbundet arbete med arbetsmiljö. 

 
3 Arbetsmiljö systematiskt implementerat i företaget 

 
3 Alla anställda förstår ansvarsfördelningen inom arbetsmiljöarbetet 

Ständiga 

förbättringar 

 

Ohälsa: 

 
12 Omfattning av förbättringar av belastningsergonomiska förhållanden 

  Ohälsa + olycksfall: 

 

10 Antal korrigerande och förebyggande åtgärder som utförts till följd av 

grundorsaksanalys av arbetsrelaterade olyckor, sjukdomar och incidenter 

 

10 Procentandel av slutförda korrigerande och förebyggande åtgärder i förhållande 

till alla åtgärder som initierats genom arbetsmiljörevisioner och granskningar, 

uppföljning av arbetsmiljöprestanda och grundorsaksanalyser av arbetsrelaterade 

tillbud, olyckor och sjukdomar. 

 

10 Procentandel av slutförda korrigerande åtgärder som granskats och utvärderats 

med avseende på deras effektivitet. 

 
3 Effektivitet vid tillämpning av korrigerande åtgärder 

 
 Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

 3 Ständiga förbättringar är märkbara ”på golvet”, även förebyggande åtgärder 

 

10 Procentandel av uppgifter i förbättringsplanen för arbetsmiljö som verifierats och 

accepterats med avseende på kvalitet och effektivitet 

 

10 Procentandel av definitionen av leading och lagging indikatorer som regelbundet 

granskas och uppdateras 

Psykosocial 

arbetsmiljö 

 

olycksfall 

 
1 Arbetsrelaterad stress* 

 
1 Arbetsrelaterat missnöje 

  Ohälsa 

 6 Antal fall av mobbning 

 4 Återhämtning 

 4 Balans arbete - fritid 

 4 Återhämtning under arbete 

 4 Positiv erfarenhet av arbetslivet 

 16 Krav (arbetsbelastning, övriga förutsättningar) 

 16 Kontroll (grad av kontroll över det egna arbetet) 

 16 Stöd från ledningen 

 16 Stöd från kollegor 

 16 Relationer (inkluderar hur oacceptabelt beteende hanteras t.ex.) 

 

16 Roll (Att rollen är tydlig och att en individ inte har olika roller som står i konflikt 

med varandra) 

 16 Förändring (Hur förändringar hanteras av organisationen) 

 8 Antal arbetstagare som rapporterar stress på jobbet 

 9 Självskattad hälsa 

 11 Frustration (arbetsbelastning) 

 11 Ojämn arbetsbelastning 

 11 Förutsättningar för god prestation 

 11 Psykisk utmattning 

 11 Fysisk utmattning 
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  Ohälsa + olycksfall 

 
15 Bemanning, skiftstorlek 

  Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

 
6 Nöjd-medarbetarindex 

 
3 Känsla av lagarbete 

 
6 Nivå av lagarbete bland de anställda 

Fysisk arbetsmiljö  Olycksfall 

 
12 Andel elsystem med strömskyddssystem 

 
15 Säkerhetsstatus, oönskad 

 
6 Antal säkerhetsnivåer i det tekniska systemet 

 6 Antal säkerhetskontroller av arbetsplatser i praktiken 

 15 Snubbelrisk pga oordning på arbetsplatsen 

  ohälsa 

 3 Hälsorisker uppmätta mot gällande gränsvärden (t.ex. buller, damm) 

  Ohälsa + olycksfall 

 
15 Antal fellarm, per tidsperiod 

 15 Processtörningar utanför design envelopen, antal 

 
15 Processavvikelser 

 
6 Pålitligt tekniskt system 

 
6 Tillgänglighet tekniskt system 

 
6 Antal fel i tekniska system 

 
7 Säkerhetsstandard för utrustning och maskiner 

 
6 Genomsnittlig tid mellan fel i tekniska system 

 
6 Genomsnittlig tid mellan underhåll/reparationer 

 
1 Regelbunden översyn av arbetsplatsen 

 
3 Kontroll av arbetsplatsens utformning fungerar 

 
3 Underhåll av den fysiska arbetsmiljöns beskaffenhet 

 
8 Antal arbetsplatser där skyddsåtgärder förbättrats 

 
12 Kontinuerlig inspektion av lokalerna 

 15 Underhåll, kvalitetskontroll, antal avvikelser 

 
6 Underhållsgrad 

 
3 Korrekt hantering av farliga ämnen 

 
15 Exponering för farliga material/aktiviteter 

 
15 Läckage, antal och mängd 

 
15 Förvaring av farligt material, mängd 

Ekonomisk 

prioritering 

 
olycksfall 

 
7 Ekonomisk prioritering för säkerhet 

 
2 Tilldelade medel att förebygga olyckor 

 
6 Kostnader för arbetsrelaterade skador 

 
15 Bränder och explosioner, antal och kostnad 

 
8 Kostnaden för arbetsolyckor 

  Ohälsa + olycksfall 

 2 Kostnad för böter/avgifter relaterad till arbetsmiljö 

 6 Underhållskostnad 
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 6 Infrastrukturkostnad 

  Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

 
6 Förhållandet mellan investering/vinst för den mänskliga faktorn 

 
12 Anslagna medel till arbetsmiljöavdelningen för styrning av arbetsmiljöprestanda 

 
12 Tillräckliga resurser och möjligheter för att implementera arbetsmiljöprogram 

 
12 Godkända medel för åtgärder relevanta för arbetsmiljö 

 
12 Årliga medel anslagna till arbetsmiljöaktiviteter 

 
3 Resurser tillägnade arbetsmiljö 

 2 Tilldelade medel för förebyggande hälsoåtgärder 

[1] (Aderaw, Engdaw, & Tadesse, 2011); [2] (Amir-Heidari, Maknoon, Taheri, & Bazyari, 2017); [3] (Bennet & 

Foster, 2005); [4] (Ejlertsson, Heijbel, & Andersson, 2018); [5] (Huang, Jin, C. McFadden, Rineer, & M. 

Robertson, 2017); [6] (Janackovic, Savic, & Stankovic, 2013); [7] (Nielsen, 2014); [8] (Pawlowska, 2015); [9] 

(Pietiläinen, Laaksonen, Rahkonen, & Lahelma, 2011); [10] (Podgórski, 2015); [11] (Rostamabadi, Zamanian, 

& Sedaghat, 2017); [12] (Shamaii, Omidvari, & Hosseinzadeh Lotfi, 2017); [13] (Sheehan, Donohue, Shea, 

Cooper, & De Cieri, 2016); [14] (Sinelnikov, Inouye, & Kerper, 2013); [15] (Swuste, Theunissen, Schmitz, 

Reniers, & Blokland, 2016); [16] (Toderi & Balducci, 2015) 
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Bilaga 4 Intervjufrågor 

 

 

1. Vilka indikatorer använder [företaget] för att mäta effekter på arbetsmiljön? 

 

2. Vilka effekter ser ni att arbetsmiljöarbetet har?    

 

3. Vilka framgångsfaktorer ser du till att [företaget] lyckats?  

                (med att arbetsmiljöarbetet ger goda effekter på arbetsmiljön). 
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Bilaga 5 Intervjustudie; Indikatorer grupperade tematiskt i 

indikatorgrupper  

 

Indikatorgrupp ID-nr Indikator 
Individrelaterade  ohälsa 

 2 Rehabilitering 

Erfarenhet, kompetens och 

utbildning 

 Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

 2 Chefers kompetens 

 5 Kompetens hos medarbetare 

Information och 

kommunikation om hälsa, 

 ohälsa 

 5 Rutiner för lagstadgade medicinska bedömningar 

  Ohälsa+olycksfall 

 4 Introduktion för nyanställda 

  Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

 2 ”Öppet” möte1 ggr/vecka arbetsmiljöfrågor 

 5 Hälsa och säkerhetsmöten 

 6 Arbetsmiljökommittémöten 

 1 Samarbete med facklig organisation 

 3 Samarbetet med Företagshälsa 

 2 Kommunikation ledare/medarbetare 

Utbildning om hälsa, säkerhet 

och arbetsmiljö 

 
Olycksfall 

 2 Utbildning i säkerhet, program, frekvens 

  ohälsa 

 1 Ergonomi utbildning 

Högsta ledningens 

engagemang i arbetsmiljö 

 
Ohälsa+olycksfall 

 3 Antal ”skyddsronder” (safety walkthroughs) som genomförts 

av högsta ledningen 

  Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

 2 Work shop/Ledningsgruppen 

Engagerade chefer  Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

 2 Synligt ledarskap 

Revisioner och tillsyn  Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

 5 Följer svensk lagstiftning 

Riskhantering  Ohälsa+olycksfall 

 3 Observera innan tillbud 

 1 Antal riskbedömningar 

Hantering av tillbud, olyckor 

och arbetsrelaterad sjukdom 

 
Olycksfall 

 5 Arbetsolyckor/antal frånvarodagar 

 1 Arbetsolyckor /ej frånvarande 

  ohälsa 

 4 ohälsa 

  Ohälsa+olycksfall 

 3 Antal tillbud 

 6 Antal sjukfrånvarodagar 

Medarbetarnas delaktighet  Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

 1 Medarbetarnas delaktighet 

 5 "Engage me " 

Säkerhetskultur  Olycksfall 

 2 Tillfällig nedstängning av säkerhetssystem 

  Ohälsa+olycksfall 
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 1 Användning av personlig skyddutrustning 

 5 Personalomsättning 

 3 Korrekt följda arbetsrutiner vid skiftöverlämning 

 4 Riskmedvetenhet 

  Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

 5 Proaktiv säkerhetskultur 

 4 Utbyta erfarenheter i säkerhetskultur med företag inom 

samma organisation 

 3 "Don´t walk bye" 

 2 "Think safe" 

 6 Regelbundet arbete med arbetsmiljö. 

 6 Arbetsmiljö systematiskt implementerat i företaget 

 2 Alla anställda förstår ansvarsfördelningen inom 

arbetsmiljöarbetet 

Ständiga förbättringar  Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

 5 Ständiga förbättringar är märkbara ”på golvet”, även 

förebyggande åtgärder 

 4 Ständiga förbättringar 

 6 Procentandel av uppgifter i förbättringsplanen för arbetsmiljö 

som verifierats och accepterats med avseende på kvalitet och 

effektivitet 

Psykosocial arbetsmiljö  Olycksfall 

 4 Arbetsrelaterad stress 

 6 Arbetsrelaterat missnöje 

  ohälsa 

 1, 3, 5 Omfattning av förbättringar av belastningsergonomiska 

förhållanden 

 5 Balans arbete - fritid 

 6 Återhämtning under arbete 

 2 Krav (arbetsbelastning, övriga förutsättningar) 

 3 Kontroll (grad av kontroll över det egna arbetet) 

 1, 2, 3 Stöd från ledningen 

 2 Stöd från kollegor 

 1,3 Relationer (inkluderar hur oacceptabelt beteende hanteras 

t.ex.) 

 6 Förändring (Hur förändringar hanteras av organisationen) 

 4 Antal arbetstagare som rapporterar stress på jobbet 

 4 Självskattad hälsa 

 2 Frustration (arbetsbelastning) 

 2 Ojämn arbetsbelastning 

  Ohälsa+olycksfall 

 2 Bemanning, skiftstorlek 

 2 LEAN produktion 

 3 Kognitiv ergonomi 

 3 Bemanning, skiftstorlek 

Fysisk arbetsmiljö  Olycksfall 

 1 Säker avställning 

 2 Säkerhetsstatus, oönskad 

  ohälsa 

 5 Hälsorisker uppmätta mot gällande gränsvärden (t.ex. buller, 

damm) 

  Ohälsa+olycksfall 

 5 Antal fel i tekniska system 

 1 Kontroll av arbetsplatsens utformning fungerar 

 3 Antal arbetsplatser där skyddsåtgärder förbättrats 

 6 Kontinuerlig inspektion av lokalerna 

 6 Underhåll, kvalitetskontroll, antal avvikelser 

 1 Korrekt hantering av farliga ämnen 
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Ekonomisk prioritering  Olycksfall 

 4 Ekonomisk prioritering för säkerhet 

 3 Tilldelade medel att förebygga olyckor 

 5 Kostnader för arbetsrelaterade skador 

 1 Kostnaden för arbetsolyckor 

  Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

 2 Förhållandet mellan investering/vinst för den mänskliga 

faktorn 

 6 Anslagna medel till arbetsmiljöavdelningen för styrning av 

arbetsmiljöprestanda 

 2 Tillräckliga resurser och möjligheter för att implementera 

arbetsmiljöprogram 

 3 Resurser tillägnade arbetsmiljö 

 5 Tilldelade medel för förebyggande hälsoåtgärder 

[ID1] Huvudskyddsombud, [ID2] Huvudskyddsombud, [ID3] Huvudskyddsombud,[ID4] 

Arbetsgivarrepresentant,[ID5] Arbetsgivarrepresentant, [ID6] Arbetsgivarrepresentant 
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Bilaga 6 Indikatorer som förekommit i både litteratur- och 

intervjustudie 

 
Indikator-
grupp 

Artikel 

nr Indikator litteraturöversikt 
ID-nr Indikator intervju 

Erfarenhet, 

kompetens 

och 

utbildning 

 

Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

  

 
3 Kompetensbehovet för arbetsuppgifterna 

analyseras (erfarenhet, mentorskap, 

färdighetsträning) (100%) 

5 Kompetens hos medarbetare 

 6 Index för personalens kompetens 

 6 Antal (%) av de anställda som har lämplig 

kompetensutveckling 
 15 Kompetensprofiler, utbildning 

 3 Behovet av kompetens/utbildning/träning 

utvärderas fullt ut 

 
3 Medarbetare utvecklas till kompetent nivå 

för arbetsuppgiften inom lämplig definierad 

tidsram (100%) 

 3 Chefers kompetens och utveckling granskas 

regelbundet (minst en gång per år) (100%) 

2 Chefers kompetens 

Information 

och 

kommunika

tion om 

hälsa, 

säkerhet 

och 

arbetsmiljö 

 

Ohälsa 

  

 

3 Rutiner för lagstadgade medicinska 

bedömningar fungerar 

5 Rutiner för lagstadgade 

medicinska bedömningar 

  Ohälsa och olycksfall   

 

3 Varje person som vistas på arbetsplatsen har 

fått introduktion i arbetsmiljö och säkerhet 

(100%) 

4 Introduktion för nyanställda 

  Ohälsa, olycksfall och övrigt god arbetsmiljö   

 

3 Effektiv och prioriterad kommunikation av 

arbetsmiljö 

2 Kommunikation 

ledare/medarbetare 

 

10 Betyg av effektiviteten av kommunikationen 

gällande arbetsmiljö via 

medarbetarundersökning. 

 

 

15 Kommunikation under normala förhållanden 

och vid nödfall 

 

 

10 Antal möten som genomförts av cheferna för 

att informera arbetstagare om 

arbetsmiljöfrågor 

 

 

10 Antal arbetsmiljökommittémöten angående 

vanliga, återkommande, arbetsmiljöproblem 

6 Arbetsmiljökommittémöten 

 

15 ”Toolbox”-möten, hur ofta och vilka som 

närvarar 

2 Öppna möten en gång per 

vecka om arbetsmiljöfrågor 

 
15 ”Human performance” möten, antal 5 Hälsa och säkerhetsmöten 

 
7 Månadsmöten med arbetsmiljöfrågor  
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7 Handledare och hälso-säkerhetsrådgivare är 

delaktiga i möten om arbetsmiljöfrågor 

 

 

7 Användning av externa hälso- och 

säkerhetsrådgivare 

3 Samarbete med företagshälsa 

 

 
 

1 Samarbete med facklig 

organisation 

Utbildning 

om hälsa, 

säkerhet 

och 

arbetsmiljö 

 

olycksfall 

  

 
15 Utbildning i säkerhet, program, frekvens 2 Utbildning i säkerhet, 

program, frekvens 
 1 Utbildning om hälsa och säkerhet  

  Ohälsa   

   1 Ergonomiutbildning 

Högsta 

ledningens 

engageman

g i 

arbetsmiljö 

 

Ohälsa + olycksfall 

  

 

10 

Antal ”skyddsronder” (safety walk throughs) 

som genomförts av högsta ledningen 

3 Antal ”skyddsronder” (safety 

walk throughs) som 

genomförts av högsta 

ledningen 

  Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö   

 
8 Antal arbetsmiljökurser för företagsledare 2 Work shop ledningsgruppen 

Engagerade 

chefer 

 
Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

  

 
14 Tillgängliga ledare 2 Synligt ledarskap 

 
3 Chefer lyssnar och agerar vid behov  

 

3 Första linjens chefer uppnår framsteg med 

arbetsmiljöarbetet 

 

 

15 Positiv återkoppling vid önskat beteende i 

osäkra situationer 

 

Revisioner 

och tillsyn 

 
Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

  

 
15 Lagöverträdelser, avvikelser från standard 5 Följer svensk lagstiftning 

Riskhanteri

ng 

 
Ohälsa + olycksfall 

  

 
2 Antal allvarliga risker 3 Observera innan tillbud 

 

3 Riskidentifiering/bedömning granskas 

effektivt och regelbundet 

 

 

3 Avvikelser och riskobservationer hanteras 

inom fyra veckor (90%) 

 

 
15 Riskidentifiering och riskanalys  

 
15 Antal riskobservationer  

 

3 Generella riskbedömningar beaktas fullt ut 

lokalt 

1 Antal riskbedömningar 

 
3 Riskhantering fungerar  

 

3 Riskbedömningar granskas för alla 

arbetsuppgifter (minst var tredje år eller efter 

förändringar) 

 

 
8 Antal riskbedömningar  

 

10 Procentandel av regelbundet verifierade 

riskbedömningsprocesser med avseende på 

 



55 
 

deras giltighet och korrekthet av införda 

åtgärder för riskkontroll 

 

10 Procentandel av arbetsstationer där 

riskbedömning utförts/verifierats vid 

introduktion av ny maskin, nytt material, 

byte av arbetsmetod etc. 

 

 
15 Riskbedömning under processförändringar  

 

10 Andel inköpta större objekt för vilka 

riskbedömning har genomförts innan de tas i 

bruk 

 

 
15 Säkerhetsanalyser, antal, frekvens, trender  

 
15 Säkerhetsstudier, antal  

 
6 Andel av arbeten med högre risk  

 

8 Antal anställda som arbetar i farliga 

förhållanden 

 

 
15 Barriärers kvalitet  

 
15 Installationernas inneboende säkerhet  

 

6 Bevis på de åtgärder som vidtagits för att 

skydda tillgångar och utrustning för arbetet 

 

 

2 Antal avslutade åtgärder enligt plan, 

initierade av riskbedömning (procent) 

 

 

10 Antal åtgärder för riskkontroll som 

genomförts med beaktande av 

åtgärdstrappan. 

 

 

3 Arbetsmiljöhandlingsplaner på individ- eller 

gruppnivå fungerar 

 

Hantering 

av tillbud, 

olyckor och 

arbetsrelater

ad sjukdom 

 

Olycksfall: 

  

 

2 Grad av olycksfall med dödlig utgång 

(antal/200 000 arbetade timmar) 

1, 5 Arbetsolyckor/antal 

frånvarodagar 

Arbetsolyckor/ej frånvarande 

 

2 Grad av rapporterade olycksfall (antal/200 

000 arbetade timmar) 

 

 

2 Frekvens av olyckor som leder till fara p.g.a. 

oavsiktligt materialutsläpp 

 

 
6 Antal olycksfall  

 
6 Grad av arbetsskador  

 
7 Olycksregistrering och analys  

 
8 Antal arbetsolyckor  

 
8 Arbetsolyckornas allvarlighetsgrad  

 

12 Olycksskadefrekvens (Accident Frequency 

Rate, AFR, antal skadade medarbetare) 

 

 

12 Olycksfallsgrad (Accident Severity Rate, 

ASR, % skadade medarbetare) 

 

 

13 Antal rapporterade arbetsolyckor och icke 

rapporterade 

 

 

15 LTIF (Lost Time Incident Frequency) Antal 

frånvarodagar p.g.a. olycka / 1 000 000 

arbetade timmar. 

 

  Ohälsa:   

 

8 Antal arbetstagare som rapporterar 

arbetsrelaterade sjukdomar 

4 Rapporterad ohälsa 
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12 Arbetsrelaterade sjukdomar (% av de 

anställda) 

 

 
6 Antal fall av sjukdom p.g.a. stress  

 

2 Grad av rapporterad sjukdom/ohälsa 

(antal/200 000 arbetade timmar) 

 

  Ohälsa + olycksfall   

 
6 Grad av frånvaro 6 Antal sjukfrånvarodagar 

 
8 Antal sjukfrånvarodagar  

 
11 Sjukfrånvaro under senaste året  

 2 Antal rapporterade tillbud 3 Antal tillbud 

 

3 Tillbudsutredningar/analys med målet att 

hitta grundorsaker 

 

 

3 Signifikanta grundorsaker till tillbud 

undersöks  

 

 8 Antal tillbud  

 15 Antal incidenter  

 15 Rapporter/analyser av tillbud  

Medarbetar

nas 

delaktighet 

 

Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö: 

  

 

8 Antal arbetsmiljörelaterade problem 

rapporterade av arbetstagare 

 Medarbetarnas delaktighet 

 

 

3 Bruk av förbättringsteam, inkluderande 

produktionspersonal, för att hitta 

grundorsaken 

 

 

10 Antal förbättringsförslag gällande 

arbetsmiljö från arbetstagarna 

 

 

6 Grad av nytänkande/innovationsförmåga hos 

anställda 

 

 

6 Index för kommunikation och rapportering 

(kommunikation nerifrån-upp) 

 

 
3 Medarbetarnas delaktighet  

 

14 Arbetstagarnas delaktighet i 

arbetsmiljöarbetet 

 

 

3 Medarbetarnas engagemang i 

arbetsmiljöarbetet 

1 

 

3 Varje medarbetare delta i interaktiv 

diskussion om hur arbetsmiljöarbetet ska 

bedrivas i praktiken (minst fyra per år) 

 

 

3 Varje medarbetare deltar i en 

arbetsmiljörelaterad aktivitet 

(riskbedömning, grundorsaksanalys, 

skyddsrond) (1gång/år) 

 

 3 Arbetsmiljö diskuteras ofta på arbetsplatsen  

 

12 Antal arbetsmiljö-experter på varje enhet 

(”expert” är väl definierat) 

 

Säkerhetsku

ltur 

 
Olycksfall: 

  

 
15 

Tillfällig nedstängning av säkerhetssystem 
2 Tillfällig nedstängning av 

säkerhetssystem 

  Ohälsa + olycksfall:   

 
1 Användning av personlig skyddsutrustning 1 Användning av personlig 

skyddsutrustning 

 

6 Tillämpning av medel och utrustning för 

personligt skydd på arbetsplatsen 
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12 Personlig skyddsutrustning (faktiskt 

antal/förväntat antal) 

 

 

3 Personlig skyddsutrustning är tillgänglig och 

i bra skick 

 

 
3 Personlig skyddsutrustning används   

 

5 Organisatorisk säkerhetskultur (OSC, 

Organization-level Safety Culture) 

5 Proaktiv säkerhetskultur 

 

5 Säkerhetskultur på gruppnivå (GSC, Group-

level Safety Culture) 

 

 
15 Klimatindex för säkerhetskultur  

 

15 Korrekt följda arbetsrutiner vid 

skiftöverlämning 

3 Korrekt följda arbetsrutiner 

vid skiftöverlämning 

 
3 Riskmedvetenhet 4 Riskmedvetenhet 

   5 Hög personalomsättning 

  Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö   

 

14 

Regelbundet arbete med arbetsmiljö 

6 Regelbundet arbete med 

arbetsmiljö 

 

3 Arbetsmiljö systematiskt implementerat i 

företaget 

6 Arbetsmiljö systematiskt 

implementerat i företaget 

 

3 
Alla anställda förstår ansvarsfördelningen 

inom arbetsmiljöarbetet 

2 Alla anställda förstår 

ansvarsfördelningen inom 

arbetsmiljöarbetet 

Ständiga 

förbättringa

r 

 

Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö 

  

 

3 
Ständiga förbättringar är märkbara ”på 

golvet”, även förebyggande åtgärder 

5 Ständiga förbättringar är 

märkbara ”på golvet”, även 

förebyggande åtgärder 

 

10 
Procentandel av uppgifter i 

förbättringsplanen för arbetsmiljö som 

verifierats och accepterats med avseende på 

kvalitet och effektivitet 

6 Procentandel av uppgifter i 

förbättringsplanen för 

arbetsmiljö som verifierats 

och accepterats med avseende 

på kvalitet och effektivitet 

Psykosocial 

arbetsmiljö 

 

olycksfall 

  

 
1 Arbetsrelaterad stress 4 Arbetsrelaterad stress 

 
1 Arbetsrelaterat missnöje 4 Arbetsrelaterat missnöje 

  Ohälsa   

 4 Balans arbete - fritid 5 Balans arbete - fritid 

 4 Återhämtning under arbete 6 Återhämtning under arbete 

 

16 Krav (arbetsbelastning, övriga 

förutsättningar) 

5 Krav (arbetsbelastning, 

övriga förutsättningar) 

 

16 Kontroll (grad av kontroll över det egna 

arbetet) 

2 Kontroll (grad av kontroll 

över det egna arbetet) 

 16 Stöd från ledningen 1,2,3 Stöd från ledningen 

 16 Stöd från kollegor 2 Stöd från kollegor 

 

16 
Relationer (inkluderar hur oacceptabelt 

beteende hanteras t.ex.) 

1, 3 Relationer (inkluderar hur 

oacceptabelt beteende 

hanteras t.ex.) 

 

16 Förändring (Hur förändringar hanteras av 

organisationen) 

6 Förändring (Hur förändringar 

hanteras av organisationen) 

 

8 Antal arbetstagare som rapporterar stress på 

jobbet 

4 Antal arbetstagare som 

rapporterar stress på jobbet 

 9 Självskattad hälsa 4 Självskattad hälsa 

 11 Frustration (arbetsbelastning) 2 Frustration (arbetsbelastning) 
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 11 Ojämn arbetsbelastning 2 Ojämn arbetsbelastning 

  Ohälsa + olycksfall   

 
15 Bemanning, skiftstorlek 2 Bemanning, skiftstorlek 

   3 Kognitiv ergonomi 

Fysisk 

arbetsmiljö 

 
Olycksfall 

  

 
15 Säkerhetsstatus, oönskad 2 Säkerhetsstatus, oönskad 

   1 Säker avställning 

  ohälsa   

 

3 
Hälsorisker uppmätta mot gällande 

gränsvärden (t.ex. buller, damm) 

5 Hälsorisker uppmätta mot 

gällande gränsvärden (t.ex. 

buller, damm) 

  Ohälsa + olycksfall   

 
15 Antal fellarm, per tidsperiod 5 Antal fel i tekniska system 

 
6 Pålitligt tekniskt system  

 
6 Antal fel i tekniska system  

 

6 Genomsnittlig tid mellan fel i tekniska 

system 

 

 
1 Regelbunden översyn av arbetsplatsen  Kontroll av arbetsplatsens 

utformning fungerar 

 

3 Kontroll av arbetsplatsens utformning 

fungerar 

1 

 

3 Underhåll av den fysiska arbetsmiljöns 

beskaffenhet 

 

 

8 Antal arbetsplatser där skyddsåtgärder 

förbättrats 

3 Antal arbetsplatser där 

skyddsåtgärder förbättrats 

 

12 
Kontinuerlig inspektion av lokalerna 

6 Kontinuerlig inspektion av 

lokalerna 
 15 Underhåll, kvalitetskontroll, antal avvikelser 6 Underhåll, kvalitetskontroll, 

antal avvikelser 
 

6 Underhållsgrad  

 
3 Korrekt hantering av farliga ämnen 1 Korrekt hantering av farliga 

ämnen 
 

15 Läckage, antal och mängd  

 
15 Förvaring av farligt material, mängd  

Ekonomisk 

prioritering 

 
olycksfall 

  

 

7 
Ekonomisk prioritering för säkerhet 

4 Ekonomisk prioritering för 

säkerhet 

 

2 
Tilldelade medel att förebygga olyckor 

3 Tilldelade medel att 

förebygga olyckor 

 

6 
Kostnader för arbetsrelaterade skador 

5 Kostnader för 

arbetsrelaterade skador 

 
8 Kostnaden för arbetsolyckor 1 Kostnaden för arbetsolyckor 

  Ohälsa + olycksfall + övrigt god arbetsmiljö   

 

6 
Förhållandet mellan investering/vinst för den 

mänskliga faktorn 

2 Förhållandet mellan 

investering/vinst för den 

mänskliga faktorn 

 

12 

Anslagna medel till arbetsmiljöavdelningen 

för styrning av arbetsmiljöprestanda 

6 Anslagna medel till 

arbetsmiljöavdelningen för 

styrning av 

arbetsmiljöprestanda 

 

12 Tillräckliga resurser och möjligheter för att 

implementera arbetsmiljöprogram 

2 Tillräckliga resurser och 

möjligheter för att 

implementera 

arbetsmiljöprogram  

12 Godkända medel för åtgärder relevanta för 

arbetsmiljö 
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12 Årliga medel anslagna till 

arbetsmiljöaktiviteter 

 

 

3 
Resurser tillägnade arbetsmiljö 

3 Resurser tillägnade 

arbetsmiljö 

 2 Tilldelade medel för förebyggande 

hälsoåtgärder 

5 Tilldelade medel för 

förebyggande hälsoåtgärder 
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(Pawlowska, 2015); [9] (Pietiläinen, Laaksonen, Rahkonen, & Lahelma, 2011); [10] (Podgórski, 2015); [11] 

(Rostamabadi, Zamanian, & Sedaghat, 2017); [12] (Shamaii, Omidvari, & Hosseinzadeh Lotfi, 2017); [13] 

(Sheehan, Donohue, Shea, Cooper, & De Cieri, 2016); [14] (Sinelnikov, Inouye, & Kerper, 2013); [15] (Swuste, 
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