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SAMMANFATTNING 

 

Intresset för hållbarhetsfrågor har ökat och sociala hållbarhetsaspekter får allt större betydelse. 

Organisationer redovisar en nollvision avseende arbetsplatsolyckor och Sveriges 

arbetsmarknadsminister uppger att detta är prioriterat hos regeringen. Samtidigt som 

organisationer redogör för vikten av säkerhetsarbete i hållbarhetsrapporter har antalet 

dödsolyckor ökat istället för att minska. Hållbarhetsprocesser saknar prissättning och går inte 

att kostnadsföra i dagsläget. Examensarbetet syftar till att skapa en förståelse för om processer 

som inte går att prissätta kan styras samt en förståelse till varför säkerhetsutfall avviker från 

organisationers målsättningar. Den teoretiska referensramen belyser vikten av säkerhetsarbete 

samt objektifieringens betydelse för styrningens möjligheter till beteendeförändring. Vidare 

lade den teoretiska referensramen grunden till examensarbetets teorimodell samt utformning av 

intervjuguide. För att besvara examensarbetets syfte har en kvalitativ studie utförts genom 

intervjuer med organisationer inom gruv-, stål- och byggindustrin i Norrbotten. Vidare har 

innehållsanalyser med avseende på social hållbarhet, säkerhet och hälsa gjorts på respektive 

organisations hållbarhetsrapporter. För att få organisationers och arbetstagares perspektiv 

utfördes intervjuer med både tjänstemän och fackliga representanter. Empiriinsamlingen bidrog 

med kunskap om bakomliggande orsaksfaktorer samt visade på styrningsproblematik, vilket 

lade grunden för examensarbetets analys och resultatdiskussion. Analysen antyder att det är 

svårt att styra processer som inte har ett pris eller går att kostnadsföra, vilket medför att det 

finns en styrningsproblematik. Styrningsproblematiken grundar sig även i att det finns en 

diskrepans i uppfattning om säkerhet, medvetenhet och kommunikation mellan tjänstemän och 

arbetstagare. 

 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, hållbarhetsprestation, arbetsplatsolyckor, säkerhet, mål, 

målöverensstämmelse, styrning, prissättning. 

 

  



ABSTRACT 

 
The interest in sustainability issues has increased and aspects of social sustainability are gaining 

importance. Organizations report a zero-vision regarding occupational accidents and the 

Ministry of Employment in Sweden states that it is highly prioritized within the government. 

While organizations report on the importance of safety work in sustainability reports, the the 

fatal accidents have increased instead of decreased. There is a lack of price setting methods for 

sustainability processes, which results in the inability for these to be expensed. The purpose of 

this study is to gain an understanding of whether processes can be controlled if they lack pricing 

methods and obtain an explanation to why safety outcomes deviate from the goals and 

objectives. The theoretical framework highlights the importance of safety work and 

objectification for the control’s possibilities for behavioral change. It also laid the foundation 

for the theory model and the design of the interview guide. To answer the study’s purpose, a 

qualitative study has been conducted through interviews with organizations in the mining, steel 

and construction industry in Norrbotten. Furthermore, content analysis regarding social 

sustainability and safety and health have been made of the organizations' sustainability reports. 

To gain the organizations' and employees' perspectives interviews were conducted with both 

officials and union representatives. The empirical result contributed with knowledge of the 

causal factors, as well as indicated control issues. This laid the foundation for the analysis and 

results discussion. The analysis suggests that it is difficult to control processes that do not have 

a price or can be expensed, which means that there is a management and control problem. The 

management and control problem is also based on the fact that there is a discrepancy in the 

perception of safety, awareness and communication between officials and employees. 
 

Keywords: Sustainability reporting, sustainability performance, occupational accident, work 

safety, goal-setting, control, price-setting. 
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1 INLEDNING 
 

Inledningsvis diskuteras övergripande om hållbarhet för att leda in till den sociala dimensionen 

av hållbarhet med fokus på säkerhet på arbetsplatser samt organisationers målsättning. Vidare 

diskuteras kostnadskonsekvenser av arbetsrelaterade olyckor för såväl organisationer som 

arbetstagare för att sedan landa i vad som är känt sedan tidigare inom ämnet. Slutligen 

presenteras studiens forskningsfråga och syfte. 

 

Jag tror att vi skulle ha extremt mycket bättre säkerhetstänk och framförallt från 

platsledningen och den som är ekonomiskt ansvarig, när man verkligen får se det svart 

på vitt att vi kan spara mer pengar. - Martina Järv, Peab 

 

Citatet ovan kommer från en intervju i examensarbetet och visar på bristen av prissättning i 

samband med hållbarhetsarbete, vilket även påverkar styrning av hållbarhetsmål. Begreppet 

hållbar utveckling växte fram som ett resultat av nya förväntningar från intressenter och 

Brundtland definierade det som; “En hållbar utveckling som möter dagens behov utan att 

äventyra framtida generationers förmåga att möta sina egna behov.” (World Commission on 

Environment and Development, 1987). Hållbarhetsarbete delas upp i tre delar; ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt (Deegan & Unerman, 2011). Mani et al. (2016) definierar social 

hållbarhet som aspekter vilka påverkar människors säkerhet, välfärd och välbefinnande. Beus 

och Taylor (2018) beskriver säkerhet på arbetsplatser som när personer på och kring 

arbetsplatser är fria från fysiska hot eller skador. Sveriges arbetsmarknadsminister Ylva 

Johansson säger att det är oacceptabelt att en människa inte kommer levande hem från sitt arbete 

och att en nollvision avseende dödsolyckor på arbetsplatsen därför är högt prioriterat hos 

regeringen (Regeringskansliet, 2019).  Ett sätt för organisationer att arbeta med dessa frågor är 

genom att upprätta hållbarhetsredovisning (Junior, Best & Cotter, 2014). Många organisationer 

belyser målsättningen i hållbarhetsrapporter (LKAB Årsredovisning 2018, 2018; Peab 

Årsredovisning 2018, 2018; SSAB Årsredovisning 2018, 2018). Att upprätta mål är ett effektivt 

sätt för organisationer att styra verksamheten i önskad riktning (Anthony, Govindarajan, 

Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014). Hitt, Miller och Colella (2015) anser att mål förbättrar det 

mänskliga beteendet då det leder till fokusering och ansträngning. Macintosh och Quattrone 

(2010) menar att det är viktigt att uppnå målöverensstämmelse, vilket innebär att ledningens 

och de anställdas mål överensstämmer med organisationens övergripande mål.  

Arbetsplatsolyckor är oerhört kostsamma (Amuedo-Dorantes, 2002; Barling, Zacharatos & 

Iverson, 2005; Nahrgang, Morgeson & Hofmann, 2011; Watson, Scott, Bishop & Turnbeaugh, 

2005) och kan ha förödande konsekvenser för berörda personer såväl som organisationer, 

branschen och samhället i stort (Bjerkan, 2010; Hayes, Perander, Smecko & Trask, 1998). 

Enligt Burke, Clarke och Cooper (2011) uppkommer det direkta och indirekta kostnader för 

organisationer vid olyckor och skador på arbetsplatsen. Direkta kostnader kan utgöras av 

kompensationer och kostnader för behandling av den olycksdrabbade arbetstagaren medan 

indirekta kostnader utgörs av exempelvis förlust i produktivitet (Burke et al., 2011). 

Arbetstagare som drabbas av olyckor eller skador på arbetsplatsen får kostnader i form av 

förlorad arbetsinkomst, eventuella medicinska kostnader och potentiell begränsning av framtida 

anställning (Watson et al., 2005). Dessutom kan arbetstagaren och dennes anhöriga drabbas av 

emotionellt lidande (Burke et al., 2011). Skador, sjukdomar och dödsolyckor på arbetsplatsen 

resulterar även i ekonomiska konsekvenser för samhället i stort då säkerhetsrelaterade 

kostnader uppskattas kunna uppgå till 4–5 procent av bruttonationalprodukten (Watson et al., 

2011). Detta innebär att säkerhet på arbetsplatsen är avgörande för att minska mänskliga och 
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finansiella kostnader (Watson et al., 2011). Samtidigt är det kontroversiellt att bestämma värdet 

av ett liv (Brannon, 2004) och hållbarhetsprocesser saknar ofta prissättning (Atkinson, 2000). 

Kostnader för arbetsplatsolyckor skulle inte uppstå om det inte inträffade några 

arbetsplatsolyckor och förebyggande av dessa skulle således vara ekonomiskt fördelaktigt för 

organisationen. Prissättning av arbetsplatsolyckor skulle synliggöra kostnader som kan 

undvikas genom förebyggande och skulle därmed underlätta och förbättra styrningen. 

(Rikhardsson & Impgaard, 2004) Även Macintosh och Quattrone (2010) menar att ekonomiska 

värden är av betydelse för styrning av organisationer eftersom det möjliggör 

beteendeförändringar.  

Tidigare studier har visat att gruv-, stål- och byggnadsindustrin är branscher som är särskilt 

farliga med hög frekvens av arbetsplatsolyckor (Fang, Wu & Wu, 2015; Saleh & Cummings, 

2011). Detta stärks av Arbetsmiljöverket (2018) som listar gruv-, stål- och byggindustrin som 

några av de branscherna med högst olycksfallsfrekvens i Sverige. Det finns olika studier som 

visar på att olika faktorer påverkar säkerheten på arbetsplatsen. Nenonen (2011) menar att en 

faktor är undermålig kontroll av underleverantörer. Blank, Andersson, Lindén och Nilsson 

(1995) menar att underentreprenörer inom gruvindustrin i Sverige är involverade i fler olyckor 

och drabbas av allvarligare skador. Mohamed (2002) uppger att bristande styrning och pressade 

tidsscheman är faktorer som påverkar säkerheten negativt.  

 

Enligt Agarwal et al. (2016) har social hållbarhet fått liten uppmärksamhet i litteraturen och 

knappt en procent av forskningen har inkluderat säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (Fang et 

al., 2015). Enligt Burke et al. (2011) är det både tidsenligt och relevant att undersöka olyckor, 

skador och dödsfall på arbetsplatsen då det är viktigt för arbetstagare och deras anhöriga, 

arbetsgivare samt för samhället i stort. Griffin och Neal (2000) menar att få studier har 

undersökt vad som påverkar säkerheten på arbetsplatsen. Dessutom har inte beteenden och hur 

dessa relaterar till organisationers mål studerats i tillräckligt stor utsträckning (Zwetsloot et al., 

2013). Trots att styrning, hållbarhet och prissättning har studerats i stor omfattning saknas det 

studier som relaterar dessa till varandra och belyser prissättningens roll för styrning av 

organisationer. En tydligare medvetenhet om pris, kostnader och konsekvenser av olyckor 

skulle även ändra styrningen på ett sätt som prioriterar, premierar och ger feedback i syfte att 

undvika olyckor. Resonemanget leder till examensarbetets forskningsfråga: Kan sociala 

hållbarhetsprocesser styras utan prissättning och varför avviker utfallen från organisationers 

målsättning? 

 

1.1 Syfte 
Examensarbetet syftar till att skapa en förståelse till om styrning kan utföras när det inte går att 

prissätta hållbarhetsprocesser och således konkretisera och förstå kostnadskonsekvensen som 

följer. Vidare syftar examensarbetet till att skapa en förståelse om organisationers målsättning 

avseende arbetsplatsolyckor på industrier i Norrbotten kan uppnå målöverensstämmelse.  

 

För att uppnå syftet grundar sig examensarbetet i en litteraturstudie som skapat en teoretisk 

referensram utifrån tidigare forskning. Empiriskt material har samlats in genom kvalitativa 

intervjuer för att få en djupare förståelse till varför organisationer inte uppnår målsättning för 

arbetsplatsolyckor. Vidare skapas en förståelse för prisets betydelse i styrningsprocesser. 

Genom att uppfylla syftet belyser examensarbetet styrningsbrister och faktorer som påverkar 

säkerheten och kan leda till olyckor, vilka ökar organisationers kostnader. Examensarbetet 

bistår organisationer inom de olycksdrabbade industrierna i Norrbotten att förstå var det brister 

i styrningen och på så sätt möjliggöra förebyggande åtgärder inom organisationen i riktning 

mot noll olycksfall.  
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1.2 Disposition 
 

Inledning 

Inledningsvis diskuteras övergripande om hållbarhet för att leda in till den sociala dimensionen 

av hållbarhet med fokus på säkerhet på arbetsplatser samt organisationers målsättning. Vidare 

diskuteras konsekvenser av arbetsrelaterade olyckor för såväl organisationer som arbetstagare 

för att sedan landa i vad som är känt sedan tidigare inom ämnet. Slutligen presenteras studiens 

forskningsfråga och syfte. 

 

Premisser för val av examensarbetets inriktning 

Kapitlet motiverar varför Norrbotten som län och arbetsområde studeras i detta examensarbete. 

Inledningsvis behandlas uppmärksammade arbetsplatsolyckor i Norrbotten för att sedan 

beskriva de tre branscher som examensarbetet studerar och motivering för varför dessa är 

relevanta att studera.  

 

Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen beskrivs och definieras examensarbetets centrala begrepp. 

Teoribildning presenteras vilka ska bidra med förståelse till social hållbarhetsredovisning, 

hållbarhetsprestationer och hållbarhetskonsekvenser med avseende på säkerhet och hälsa med 

fokus att nå målöverensstämmelse. Slutligen presenteras en teorimodell. 

 

Metod 

I metodkapitlet kommer det tillvägagångssätt som tillämpats beskrivas för att ge läsaren en 

djupare förståelse för hur examensarbetet besvarat syftet och forskningsfrågan. Kapitlet 

redogör även för examensarbetets forskningsansats och vetenskapliga synsätt, litteraturstudie, 

urval, analysprocess samt examensarbetets metodproblem. 

 

Empiriinsamling 

I kapitlet sammanställs resultat från examensarbetets empiriinsamling med syfte att ge läsaren 

förståelse för hur de utvalda industrierna i Norrbotten arbetar med social hållbarhet med 

avseende på säkerhet och hälsa. Respondenterna företräds av respektive bolags representanter, 

vilka är tjänstemän och fackliga representanter. Svaren har strukturerats utifrån arbetets tre 

teman: social hållbarhetsredovisning, social hållbarhetsprestation och sociala 

hållbarhetskonsekvenser. De två respondentgrupperna presenteras var för sig i empirin.  

 
Analys och resultatdiskussion 

I detta kapitel kommer det insamlade empirimaterialet från kapitel 5 att analyseras med 

examensarbetets teoretiska referensram. Diskussion kommer föras mellan insamlad empiri 

samt tidigare forskning för att hitta samband och faktorer till examensarbetets övergripande 

syfte. 

 
Slutsats 
I detta kapitel presenteras de viktigaste slutsatserna och examensarbetets forskningsfråga 

besvaras. Vidare presenteras examensarbetets bidrag och avslutningsvis ges förslag till fortsatt 

forskning. 

 
 

Figur 1 - Examensarbetets disposition 

Inledning Premisser Teori Metod Empiri Analys Slutsats
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2 PREMISSER FÖR VAL AV EXAMENSARBETETS 

INRIKTNING  
 

Kapitlet motiverar varför Norrbotten som län och arbetsområde studeras i detta examensarbete. 

Inledningsvis behandlas uppmärksammade arbetsplatsolyckor i Norrbotten för att sedan 

beskriva de tre branscher som examensarbetet studerar och motivering för varför dessa är 

relevanta att studera.  

 

2.1 Arbetsplatsolyckor i Norrbottens län 
Arbetsplatsolyckor har uppmärksammats i media den senaste tiden (Abdelzadeh, 2019 10 

januari; Andersson, 2019 10 januari; Helsingborgs dagblad, 2019 4 februari; Svenska 

Dagbladet, 2019 9 april) och arbetsplatsolyckor som skett i Norrbotten har blivit särskilt 

uppmärksammat (SVT Nyheter, u.å.). Norrbotten är ett län som präglas av riskfyllda 

arbetsplatser (Jones, 2019 12 mars) och är dessutom det län med näst flest dödsolyckor i Sverige 

(Jones, 2019 11 mars). De senaste tio åren har det skett 25 dödsfall till följd av 

arbetsplatsolyckor i Norrbotten (Arbetsmiljöverket, 2019). Arbetsplatsolyckor knyter ett grepp 

om människors rädsla. De flesta boende i Norrbotten kommer nog ihåg den fruktansvärda 

kalkolyckan som förorsakade en människas liv och kom att påverka fyra arbetstagare kraftigt 

(Liikamaa, 2016 27 mars). Olyckan när två personer drunknade i tjära glöms inte heller bort 

(Wänkkö & Nilsson, 2017 3 november). Unga som gamla drabbas och sommaren 2018 omkom 

en ung tjej på sitt arbete efter en fallolycka (Magnusson, 2018 29 juli).  

 

Norrbotten präglas kraftigt av gruv- och stålindustrin (Ejdemo, Söderholm & Ylinenpää, 2014) 

och dessa branscher förekommer frekvent i statistiken över arbetsplatsolyckor 

(Arbetsmijöverket, u.å.; Blank. et al., 1995; Saleh & Cummings, 2011). En annan bransch med 

hög frekvens av arbetsplatsolyckor är byggindustrin (Arbetsmiljöverket, 2018).  

 

2.2 Gruv-, stål-, och byggindustri 
Gruvindustrin är en industribransch vars syfte är att bryta och behandla malm (Lindgren & 

Jörnmark, u.å.a). Enligt Fonseca (2010) är gruvindustrin en bransch som har stor påverkan på 

miljön och det samhälle organisationen verkar inom. Det finns en global misstro till hur 

gruvbolagen bedriver sin verksamhet där de anses ha bristande förmågor att verka på ett hållbart 

sätt (Fonseca, 2010; Viveros, 2016). En studie gjord av Saleh och Cummings (2011) visar att 

gruvindustrin är en av de farligaste arbetsplatserna i världen och Blank et al., (1995) anger att 

malmindustrin har en av de högsta olycksfallsfrekvenserna i Sverige. Stålindustrin är en del av 

metallindustrin där världsproduktionen har ökat kraftigt under 2000-talet. Stålindustrin i 

Sverige består av ett fåtal tillverkare (Jörnmark, Warell, & Ullenhag, u.å.) där SSAB är en av 

de största stålproducenterna i Sverige och den ledande specialstålkoncernen i Norden (NE, 

u.å.b). Byggindustrin innefattar byggandet av bostäder samt andra byggnader och anläggningar. 

Byggsektorn utgör en betydande del av samhällsekonomin och står för cirka nio procent av 

Sveriges BNP. (Lindgren & Jörnmark, u.å.b) 

 

Med närmare 5000 anställda tillsammans utgör LKAB och SSAB två av de största industrierna 

i Norrbotten (Regionfakta, 2018). Byggbranschen är rikstäckande och Sveriges största 

byggföretag är Peab, vilka även är verksamma i Norrbotten (Peab Årsredovisning 2018, 2018). 

Med denna bakgrund kommer detta examensarbete undersöka säkerhetsarbetet inom gruv-, 

stål- och byggindustrin i Norrbotten. De organisationer som undersöks är LKAB, SSAB och 

Peab.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I den teoretiska referensramen beskrivs och definieras studiens centrala begrepp. 

Teoribildning presenteras för att bidra med förståelse till social hållbarhetsredovisning, 

hållbarhetsprestationer och hållbarhetskonsekvenser med avseende på säkerhet och hälsa med 

fokus att nå målöverensstämmelse. Slutligen presenteras en teorimodell. 

 

3.1 Social hållbarhetsredovisning med avseende på säkerhet och hälsa 
Hållbarhetsredovisning har kommit att bli allt vanligare (Shoaf, Jermakowicz & Epstein, 2018) 

sedan trender för icke-finansiell rapportering startade under 90-talet (Kolk, 2003). Frostenson, 

Helin och Sandström  (2012) definierar hållbarhetsredovisning som ett ansvarstagande 

gentemot interna och externa intressenter genom att mäta och presentera organisationens arbete 

mot en hållbar utveckling. Klimatförändringar (Wright & Nyberg, 2017), jämställdhet (Renger 

& Reese, 2017), stress (Street, Lacey & Somoray, 2018), globalisering (Ashenfelter, Engle, 

McFadden & Schmidt-Hebbel), landsbygdsutveckling (Nilsson, 2018), val av lokala 

entreprenörer (Walkerman, Bowles, Cartland & Ross, 2015) och lokala råvaror (Steenkamp & 

de Jong, 2010) är frågor som ofta diskuteras idag. Flera av dessa aspekter lyfter fram andra 

värderingar än bara strikt ekonomiska och brukar gå under samlingsnamnet hållbarhet. Även 

om många relaterar hållbarhet till klimat och miljöfrågor är begreppet större än så (Ashenfelter, 

Engle, McFadden & Schmidt-Hebbel; Giddings, Hopwood & O´Brien, 2002; Nilsson, 2018; 

Renger & Reese, 2017; Steenkamp & de Jong, 2010; Street, Lacey & Somoray, 2018; 

Walkerman, Bowles, Cartland & Ross, 2015).  John Elkington myntade begreppet triple bottom 

line, vilket delar upp hållbarhetsprestationer i tre olika dimensioner; ekonomiska, miljömässiga 

och sociala prestationer (Gimenez, Sierra & Rodon, 2012). Enligt Giddings et al. (2002) syftar 

hållbar utveckling till att hitta en balans mellan dessa tre dimensioner då de påverkar och 

påverkas av varandra. Detta examensarbete fokuserar på den sociala dimensionen av hållbarhet 

och mer specifikt säkerhet och hälsa. 

 

Begreppet hållbar utveckling fick sitt fäste i och med Brundtlandrapporten 1987 och FN:s 

miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro 1992 (Frostenson et al., 2012). Enligt Bateh, 

Heaton, Arbogast och Pepperdine (2013) handlar hållbarhet om att långsiktigt upprätthålla 

kärnprinciper samtidigt som ansvar tas för kostnader som hamnar på samhället istället för 

organisationen. Atkinson (2000) argumenterar för att om organisationer betalar för dess 

miljöpåverkan skulle resultatet påverkas negativt i relation till de skador organisationen orsakar. 

Ett typexempel på skador och negativa effekter organisationer orsakar för utomstående utan att 

det utgör en kostnad inom organisationen är luftföroreningar (Estes, 1972). Atkinson (2000) 

menar dock att likväl som organisationer bör betala och kostnadsföra miljöpåverkan bör de 

även betala och kostnadsföra sin påverkan på social hållbarhet.  

 

Junior et al. (2014) menar att hållbarhetsredovisning är ett viktigt verktyg för organisationer att 

visa att de är goda samhällsaktörer. Gamage och Sciulli (2017) benämner 

hållbarhetsredovisning som den slutliga produkten av en organisations arbete med att belysa de 

områden där deras verksamhet har störst påverkan. Triple bottom line är ett ramverk för 

redovisning av hållbarhetsprestationer med syfte att underlätta mätningen av hållbarhet (Slaper 

& Hall, 2011). Arbetet kan delas upp i aktiviteter där organisationer är väl bekanta med att 

hantera ekonomiska aktiviteter (Sangster, 2016). Varje transaktion och således aktivitet bär 

också ett hållbarhetsvärde som kan redovisas (Hopwood, Unerman & Fries, 2010). Macintosh 

och Quattrone (2010) anger att dubbel bokföring fungerar som ett verktyg för att visa vad som 

är bra respektive dåligt eller, i ekonomiska termer, vinster respektive 

förluster.  Hållbarhetsredovisning kan inte följa principer av dubbel bokföring eftersom 
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aktiviteten, hållbarhetskostnaden, inte har någon direkt utgiftspost som dessa kan konteras mot. 

Dessutom finns problematik med att prissätta kostnaden av aktiviteten eftersom det handlar om 

en subjektiv bedömning för det monetära värdet av aktiviteten (Brannon, 2004), exempelvis en 

arbetsplatsskada. Redovisningen koncentrerar sig därför i huvudsak på att rikta 

hållbarhetskostnader mot mål och är således det samlade värdet av hållbarhetsmål och hur dessa 

uppfylls. 

 

I många länder är redovisningen kring sociala och miljömässiga prestationer inte lika reglerad 

som den finansiella redovisningen (David & Sutton, 2016), men i och med förhöjt fokus på 

aktörsansvar har efterfrågan på regler och riktlinjer ökat (Frostenson et al., 2012). I Sverige är 

GRI:s riktlinjer standard (Lennartsson, 2016) och i 6 kap. 10 § årsredovisningslagen 

(1995:1554) finns krav på att större organisationer ska inkludera en hållbarhetsrapport i sin 

årsredovisning, alternativt upprätta en fristående hållbarhetsrapport. Enligt GRI 403: 

Occupational Health and Safety (2018) är organisationer skyldiga att rapportera in alla 

arbetsrelaterade skador och olyckor samt beskriva förebyggande åtgärder och processer som 

organisationer arbetar med för att garantera säkra arbetsplatser. Arbetsplatsolyckor definieras 

enligt GRI 403 (2018) som negativa effekter på arbetstagares hälsa som uppkommer vid 

exponering för risker på arbetet som leder till ett sjukdomstillstånd eller skada och incidenten 

kallas för olycka. En skada kan vara fysisk såväl som psykisk. I stora organisationer, där det till 

exempel kan finnas inhyrd personal och underleverantörer, kan det vara svårt att avgöra om 

dessa ska ingå i rapporteringen. GRI 403 (2018) definierar arbetare som alla arbetstagare där 

organisationen kontrollerar deras arbetsuppgifter och/eller den arbetsplats de opererar på.  

 

Frostenson et al., (2012) anser att hållbarhetsarbete bland annat innebär att organisationer ska 

skydda, upprätthålla och utveckla de mänskliga och naturliga resurser som framtiden behöver. 

Vidare menar Martínez-Ferrero, Garcia-Sanchez och Cuadrado-Ballesteros (2015) att ökat 

intresse för hållbar utveckling runt om i världen har bidragit till att organisationers 

samhällsansvar ökat. Samhällsansvar innebär enligt den Europeiska Kommissionen att ta 

ansvar och integrera sociala aspekter för den omgivning som organisationer är verksamma inom. 

(Europeiska Kommissionen, u.å.) Genom att presentera sitt hållbarhetsarbete i en rapport visar 

organisationen att de tar sitt ansvar, vilket bidrar till legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). I 

en artikel i New York Times riktar Friedman (1970) kritik mot hållbarhetsarbete genom att 

argumentera för att endast fysiska personer har ansvar och menar att ledningens enda ansvar är 

gentemot ägarna. Vidare menar Friedman (1970) att syftet med en organisation är 

vinstmaximering och att hållbarhetsarbete frångår ett sådant syfte eftersom arbetet leder till att 

organisationer förbrukar någon annans pengar för det allmänna intresset. Även Swarr (2006) 

argumenterar för att det är pengar som driver organisationer och affärslivet, oavsett om det är 

önskvärt eller inte, och menar att om det inte finns en villighet att uttrycka processer i monetära 

termer kanske det inte heller är processer som bör tillfalla affärslivet. Att endast beakta 

moraliska, etiska och sociala konsekvenser av arbetsplatsolyckor leder inte till önskad 

förändring och därför skulle det behövas ekonomiska incitament för att förbättra 

säkerhetsprestationer (Everett & Frank, 1996). 

 

3.2 Social hållbarhetsprestation med avseende på säkerhet och hälsa 
Även om intresset för hållbarhetsfrågor har ökat (Junior et al., 2014) har social hållbarhet fått 

liten uppmärksamhet i hållbarhetslitteraturen (Dempsey, Bramley, Power & Brown, 2011; 

Mani et al, 2016) och begreppet social hållbarhet fick sent fäste i debatten kring hållbarhet 

(Eizenberg & Jabareen, 2017). Deegan och Unerman (2011) menar att den sociala dimensionen 

av hållbarhet handlar om organisationers påverkan på det sociala system organisationen är en 

del av. Enligt Croom, Vidal, Spetic, Marshall och McCarthy (2018) innebär en socialt hållbar 
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organisation att organisationen har inkluderat social hållbarhet i sina värderingar och förstått 

vikten av att minimera sin påverkan på samhället samtidigt som beslutsfattande och faktiska 

handlingar reflekterar dessa värderingar. Den sociala dimensionen av hållbarhet innefattar olika 

faktorer som påverkar det sociala systemet och en av dessa aspekter är säkerhet och hälsa på 

arbetsplatsen (Sarkis, Helms & Hervani, 2010). Enligt Aras, Aybars och Kutlu (2010) är detta 

en aspekt som ofta offentliggörs i årsredovisningar, vilket visar på social betydelse. Enligt NE 

(u.å.c) handlar säkerhet om att reducera risken för olyckor eller andra oönskade händelser och 

Kumamuto (2007) definierar säkerhet som att vara fri från en oacceptabel risk. Säkerhet på 

arbetsplatsen innebär enligt Beus och Taylor (2018) att personer på och i anslutning till 

arbetsplatsen inte utsätts för fysiska hot eller skador medan Bjerkan (2010) även inkluderar 

begrepp som hälsa och välbefinnande. Världshälsoorganisationen definierar hälsa som 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (Huber et al., 2011). Välbefinnande 

handlar om att vara tillfredsställd, välmående och lycklig och välbefinnande på arbetsplatsen 

beskrivs ofta som när en medarbetares resurser är i balans med vad som förväntas av 

medarbetaren (Ahmed, 2019). Goda arbetsförhållanden och adekvat styrning har visats ha 

positiva effekter på medarbetares psykiska hälsa (Lau, Shiryaeva, Ruud & Victor, 2019).  

3.2.1 Styrning av hållbarhetsprestationer 

Styrning innebär att ledningen inom en organisation påverkar övriga medarbetare i syfte att 

implementera organisationens strategier (Anthony et al., 2014). Styrning är av betydelse för en 

organisation av flertalet anledningar och enligt Anthony et al. (2014) kan styrning påverka 

effektiviteten, reducera osäkerhet och komplexitet samt förena organisationens medlemmar. 

Vilket styrsystem som är lämpligt att använda beror på situationsbaserade faktorer, men strategi 

och mål kan sägas utgöra centrala delar (Otley, 1999). Målstyrning handlar om att styra 

medarbetarna för att uppnå önskvärda resultat (Anthony et al., 2014). För att ge en fingervisning 

på hur framgångsrikt organisationer implementerat strategier och avgöra om målen uppnåtts 

kan organisationer mäta prestationer (Anthony et al., 2014; Ax et al., 2015; Otley, 1999).  

Burke et al. (2011) behandlar säkerhetsprestationer och menar att dessa utgörs av mätbara 

resultat och beteenden. Det är vanligast inom redovisning att mäta finansiella mått såsom olika 

nyckeltal och fler studier styrker detta och menar att de finansiella måtten måste kompletteras 

med icke-finansiella mått, kallade subjektiva mått (Barnett & Salomon, 2006; Berrone & 

Gomez-Mejia, 2009; Callan & Thomas, 2009; Clarkson, Yue & Richardson, 2004; Donker & 

Poff, 2008; Dunn & Sainty, 2009; Eccles, Ioannou & Serafeim, 2014; Flammer, 2015; 

Rodriguez-Fernandez, 2016). Subjektiva mått kommer i detta examensarbete uttryckas i termer 

av hållbarhetsprestation och mäter vad som egentligen görs i en organisation. Hållbar prestation 

innebär att en organisations arbete följer uppsatta mål och de strategier som är framtagna för 

att uppnå mål (Carter & Rogers, 2008; Fiksel, McDaniel & Mendenhall, 1999). Målet med att 

mäta prestation är att ge en fingervisning på hur framgångsrikt organisationer implementerat 

de olika strategierna och hur väl de uppnått uppsatta mål (Anthony et al., 2014; Ax et al., 2015). 

Mätning av hållbara prestationer kan även ske utan att organisationer upprättat specifika mål 

och då fungerar prestationsmätning som ett signalsystem som signalerar och synliggör faktorer 

som påverkar prestationer (Anthony et al., 2014). Mätbara resultat kan innefatta numeriska 

värden, exempelvis antal skador eller dödsfall per år, medan den andra delen av 

säkerhetsprestationer handlar om beteenden relaterade till säkerhet (ibid.) Säkerhetsrelaterade 

beteenden behandlas av Griffin och Neal (2000) som delar upp beteenden i två delar. Den första 

delen utgörs av beteenden som bestämts av regler och som är direkt nödvändiga för att 

upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen, exempelvis användande av skyddsutrustning och 

följande av procedurer. Den andra delen består av beteenden som även är viktiga för att 



 8 

upprätthålla säkerheten, men på ett mer indirekt sätt, exempelvis deltagande på säkerhetsmöten 

och hjälpande av medarbetare. (Beus & Taylor, 2018) 

3.2.2 Målsättning och måluppfyllelse 

Många studier inom området för säkerhet på arbetsplatsen behandlar begreppet säkerhetsklimat 

(Mohamed, 2002; Nahrgang et al., 2011; Zohar, 2010). Kines et al. (2011) definierar 

säkerhetsklimat som när medlemmar av en social enhet delar uppfattning kring säkerheten inom 

organisationen. Schwatka och Rosecrance (2016) menar att dessa uppfattningar återspeglar hur 

säkerheten prioriteras, hur säkerhetspolicys används i praktiken, hur konsekvent 

säkerhetsrelaterade åtgärder utförs samt hur engagerade ledarna är i säkerhet. Vidare menar 

Nahrgang et al. (2011) att säkerhetsklimatet uttrycker vilka säkerhetsrelaterade beteenden som 

stöttas, belönas, förväntas och följaktligen motiverar de anställda att uppnå säkerhetsmål. 

Macintosh och Quattrone (2010) påstår att medarbetares beteenden endast kan styras när något 

är objektifierat och nedskrivet och att bokföring har en betydande roll eftersom ekonomiska 

värden bestäms. Organisationers strategier och arbetssätt är i linje med dess hållbarhetsmål 

anser Frostensson (2007) och Chandler  (2016) att det resulterar i ett målinriktat arbete. Vidare 

menar Chandler (2016) att det målinriktade arbetet speglar organisationens måluppfyllelse för 

hållbara prestationer. Locke och Latham (2002) anser att målen påverkar prestationsarbetet och 

att det därav är betydelsefullt för en organisation att mäta måluppfyllelse för att se om målen 

fyller sitt syfte. Macintosh och Quattrone (2010) definierar målöverensstämmelse som när 

ledningens och de anställdas mål stämmer överens med organisationens övergripande mål. 

Anthony et al. (2014) menar att det är viktigt att de anställda känner till organisationens mål 

och har kunskap om hur målen ska uppfyllas. Enligt Kaplan och Norton (1999) bör ledningen 

kommunicera ut organisationens övergripande mål och tillhandahålla kunskap om hur de ska 

uppfyllas. Enligt Locke och Latham (2006) åskådliggör mål framtida önskade resultat, vilket 

tyder på ett missnöje med nuvarande position och en önskan om förbättring.  

Beus och Taylor (2018) delar upp mål som säkerhetsrelaterade mål och icke-säkerhetsrelaterade 

mål. Det som skiljer säkerhetsmål från andra typer av mål är att det enligt Paté-Cornell (1994) 

inte finns någon acceptabel risk, och Zwetsloot et al. (2013) menar att den enda etiskt hållbara 

målsättningen vad gäller säkerhet är en nollvision. Zwetsloot et al. (2013) anser att en nollvision 

bygger på antagandet att alla olyckor kan förebyggas och påstår att många organisationer 

accepterar arbetsplatsolyckor på grund av tron att en viss olycksfallsfrekvens är oundviklig. 

Mål som innefattar en nollvision avseende arbetsplatsolyckor har kritiserats med argument om 

att det är orealistiskt och omöjligt att uppnå. Kritiker menar även att styrning av ledningen med 

hjälp av en nollvision skulle kunna minska antalet arbetsplatsolyckor, men då endast för att 

olyckor inte skulle dokumenteras eller rapporteras. (ibid.) Ett begrepp som används för att 

beskriva hur organisationers redovisning kan skilja sig från verkligheten är särkoppling 

(Deegan & Unerman, 2011). Deegan och Unerman (2011) menar att organisationer kan 

hållbarhetsredovisa på ett sätt som upprätthåller bilden av socialt ansvarstagande samtidigt som 

organisationen inte arbetar med detta i praktiken.  

3.3 Sociala hållbarhetskonsekvenser med avseende på säkerhet och hälsa 
Tidigare studier har visat att det finns många olika faktorer som kan påverka säkerheten på 

arbetsplatser (Aksorn & Hadikusumo, 2008; Bjerkan, 2010;  Cameron & Duff, 2007; Mohamed, 

2002; Nahrgang et al., 2011; Reber, Wallin & Chhokar, 1990; Salminen & Tallberg, 1996). I 

en studie gjord i Finland kom Salminen och Tallberg (1996) fram till att 84–94 procent av 

industriella arbetsplatsolyckor berodde på mänskliga, felaktiga handlingar och att en av de 

huvudsakliga orsakerna var kunskapsbaserade felaktigheter (Salminen & Tallberg, 1996). 

Nahrgang et al. (2011) menar att kunskap om säkerhet har ett negativt samband med skador 
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och olyckor på arbetsplatsen. Skribenterna nämner även kommunikation och säkerhetsklimatet 

som faktorer som bidrar till ökad säkerhet (Nahrgang et al., 2011). Att säkerhetsklimatet är en 

betydande faktor stärks av Mohamed (2002) och Bjerkan (2010) som menar att ju starkare 

säkerhetsklimatet är desto färre olyckor sker. En studie gjord av Reber et al. (1990) visade att 

säkerhetsprestationer förbättrades när ett mål var satt och accepterat. Cameron och Duff (2007) 

ger stöd åt detta påstående med en studie gjord på byggindustrin. Detta stärks även av Aksorn 

och Hadikusumo (2008) som i sin studie drog slutsatsen att tydliga och realistiska mål är viktigt 

för säkerheten på arbetsplatsen. Att mål bör vara realistiska argumenterar även Shahin och 

Mahbod (2007) för.  

Förutom handlingar och beteenden hos ledningen och de anställda finns det andra faktorer som 

påverkar säkerheten på arbetsplatsen. Blank et al. (1995) menar att visstidsanställda 

underentreprenörer är involverade i fler och mer allvarliga olyckor än fast anställda. Sådana 

anställningar beror ofta på press på produktionen som resulterar i längre skift och högre risker 

samtidigt som de anställda inte är lika informerade om hälsa och säkerhet (ibid.). Amuedo-

Durantes (2002) menar att visstidsanställda har sämre arbetsförhållanden än fast anställda. 

Nenonen (2011) påstår att outsourcing har en negativ påverkan på säkerheten och Mohamed 

(2002) anger pressade tidsscheman och bristande styrning som betydande faktorer. Att styrning 

är viktigt menar även Fang et al., (2015) då handledare och övervakare har en avgörande roll 

när det kommer till förebyggande av olyckor och att hålla arbetsplatsen skadefri. Watson et al. 

(2005) anser att det är viktigt att ledningen implementerar policys och processer för säkerhet 

för att sedan fullfölja dessa i praktiken. Detta är viktigt eftersom anställda som uppfattar 

arbetsplatsen som säker är involverade i färre olyckor och upplever inte stress och ångest i 

samma utsträckning som anställda som uppfattar arbetsplatsen som osäker (Hayes et al., 1998). 

Ytterligare en faktor som påverkar säkerheten på arbetsplatsen är samhällets regleringar. I 

Sverige regleras arbetsmiljön genom lagar, förordningar och föreskrifter (NE, u.å.a). 

Arbetsmiljölagen syftar enligt 1 kap. 1 § (1977:1160) till att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet och enligt 3 kap. 2 § AML (1977:1160) har arbetsgivaren ett arbetsmiljöansvar då denna 

ska vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Dessa regler är dock 

inte straffsanktionerade, utan det är endast vid överträdande av förbud eller föreläggande det 

blir fråga om vite, sanktionsavgift, företagsbot och liknande (Arbetsmiljöverket, 2016). Enligt 

3 kap. 10 § brottsbalken kan dock den som bryter mot arbetsmiljölagen dömas till böter eller 

fängelse om detta medfört dödsfall, skada, allvarlig sjukdom eller fara för dessa. Utöver 

offentlig reglering förekommer privat reglering och då främst genom kollektivavtal (NE, u.å.a). 

Kollektivavtal finns över hela arbetsmarknaden (NE, u.å.a) och sluts mellan arbetsgivare och 

fackförbund för respektive bransch (Arbetsmiljöupplysningen, u.å.). Vidare kan varje 

organisation ha interna regleringar och kontroller för faror, avvikande beteenden och olyckor, 

till exempel genom slumpmässiga drog- och nykterhetskontroller, kontroll av arbetsutrustning 

och behörigheter. Konsekvenser för sådana situationer kan vara utbildning, avvisning och 

uppsägning.  

3.4 Sammanfattning av hållbarhetsredovisning, hållbarhetsprestation och 

hållbarhetskonsekvenser med avseende på säkerhet och hälsa  
Hållbarhetsredovisning ses som ett ansvarstagande för interna och externa intressenter med 

syfte att presentera organisationens arbete mot en hållbar utveckling. En del i den hållbara 

utvecklingen är social hållbarhet där säkerhet på arbetsplatsen är en dimension. Social 

hållbarhet mäts i subjektiva mått som hållbarhetsprestation och visar det faktiska arbetet i en 

organisation, hur framgångsrikt strategierna har implementerats samt om målen har uppfyllts. 

Säkerhet innebär att personer på och i anslutning till arbetsplatsen inte utsätts för hot eller 

skador och olika studier har kommit fram till att säkerheten bestäms av flertalet faktorer. För 
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att motivera anställda till säkert arbete och styra organisationen i önskad riktning kan 

säkerhetsmål upprättas. Följs inte säkerhetsarbetet uppstår det olika grader av konsekvenser 

vilka kan vara avvisande från arbetsplats till dödsfall på arbetsplats.  

 

3.4.1 Teorimodell 

Teorimodellerna syftar till att förklara sambandet mellan organisationens sociala 

hållbarhetsredovisning, sociala hållbarhetsprestationer och sociala hållbarhetskonsekvenser 

med avseende på säkerhet och hälsa. Sambandet visar hur väl en organisation når uppsatta 

hållbarhets- och säkerhetsmål. Teorimodellerna visar samtidigt det gap som uppstår när 

dimensionerna inte ligger i linje med varandra. Examensarbetets teorimodeller visualiserar två 

ytterligheter vad gäller sambandet mellan de tre dimensionerna.  

 

 

 

Figur 2 – Teorimodell 1  

Den första teorimodellen visar ett tillstånd där de tre dimensionerna samverkar samtidigt. 

Hållbarhetsredovisningen återspeglar organisationens faktiska sociala hållbarhetsprestationer 

och hållbarhetskonsekvenser. Sociala hållbarhetsprestationer och hållbarhetskonsekvenser 

ligger i sin tur i linje med organisationens målsättning avseende säkerhet och hälsa. När 

dimensionerna sammanfaller med varandra når organisationen målöverensstämmelse vad gäller 

arbetsplatsolyckor.  

Social hållbarhets-

redovisning
med avseende på 
säkerhet och hälsa

Sociala hållbarhets-

konsekvenser
med avseende på 
säkerhet och hälsa

Social hållbarhets-

prestation
med avseende på 
säkerhet och hälsa
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Figur 3 – Teorimodell 2  

Den andra teorimodellen visar ett tillstånd där de tre dimensionerna inte sammanfaller med 

varandra, utan istället implementeras var för sig. Hållbarhetsredovisningen återspeglar inte 

organisationens sociala hållbarhetsprestationer eller sociala hållbarhetskonsekvenser. De 

sociala hållbarhetsprestationerna och konsekvenserna ligger inte nödvändigtvis i linje med 

organisationens målsättning avseende säkerhet och hälsa. Det kan exempelvis handla om att 

sociala hållbarhetskonsekvenser inte implementeras förrän en arbetsplatsolycka har skett 

istället för att implementeras på en daglig basis i förebyggande syfte. När de tre dimensionerna 

inte sammanfaller med varandra blir det omöjligt för organisationen att nå 

målöverensstämmelse. Gapet som uppstår mellan de tre dimensionerna visar att det råder 

särkoppling i organisationens arbete med säkerhet och hälsa.  

  

Social hållbarhets- 

redovisning  
med avseende på  
säkerhet och hälsa 

Social hållbarhets- 

prestation  
med avseende på  
säkerhet och hälsa 

Sociala hållbarhets- 

konsekvenser  
med avseende på  
säkerhet och hälsa 
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4 METOD 
 

I metodkapitlet kommer det tillvägagångssätt som tillämpats beskrivas för att ge läsaren en 

djupare förståelse för hur examensarbetet besvarat syftet och forskningsfrågan. Kapitlet 

redogör även för examensarbetets forskningsansats och vetenskapliga synsätt, litteraturstudie, 

urval, analysprocess samt examensarbetets metodproblem. 

 

4.1 Forskningsansats och vetenskapligt synsätt 
Examensarbetet syftar till att få ökad förståelse för om hållbarhetsprocesser som inte går att 

prissätta kan styras. Vidare syftar examensarbetet till att få en förståelse för varför utfall avviker 

från organisationers målsättning för arbetsplatsolyckor trots omfattande säkerhetsarbete. För att 

uppnå syftet har examensarbetet antagit en kvalitativ ansats, vilket David och Sutton (2016) 

anser främst handla om att beskriva händelser eller utföra djupintervjuer genom insamling av 

icke-numeriska data. En djupare förståelse för varför utfall avviker från målsättningen samt 

prissättningens roll för styrning erhölls genom att intervjuer med tjänstemän och fackliga 

representanter på Peab, LKAB och SSAB genomfördes. Tjänstemän och fackliga 

representanter bidrog med en förståelse för olika perspektiv, vilket är av stor betydelse för att 

förstå bakomliggande faktorer till problematiken att uppnå målöverensstämmelse. Intervjuer 

gav respondenterna möjlighet att uttrycka sina erfarenheter inom ämnet. Tillvägagångssättet 

för empiriinsamlingen stämmer väl överens med David och Suttons (2016) definition av 

kvalitativ forskningsmetod. Utöver intervjuer utfördes innehållsanalys av respektive 

organisations hållbarhetsrapporter. Trots att viss data från rapporterna är kvantitativ tolkades 

och analyserades den kvalitativt för att bidra med förståelse.  

 

Kvalitativ metodologi kopplas till konstruktionismen, vilket ligger i linje med examensarbetets 

syfte om ökad förståelse (David & Sutton, 2016). Konstruktionismen är ett synsätt baserat på 

antagandet om att social verklighet formas efter människors sammantagna uppfattningar. Den 

kunskapsteoretiska utgångspunkten i examensarbetet är interpretativistiskt och utgår från att 

individer tolkar den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2013) och erhåller kunskap genom 

att dela och förstå innebörder (David & Sutton, 2016). Enligt David och Sutton (2016) är 

ontologin inom konstruktionismen fenomenologisk. Fenomenologins innebörd är att 

människors medvetenhet formar deras verklighet och därav kan uppfattningar skilja sig åt 

mellan individer. Eftersom examensarbetet syftar till en förståelse för målavvikelse och 

styrningsproblematik på industrier i Norrbotten anses synsättet vara representativt. 

Uppfattningar och tolkningar kan skilja sig åt beroende på erfarenhet och position på arbetet. 

Genom en förståelse för de olika uppfattningarna och tolkningarna ämnar examensarbetet 

erhålla en djupare förståelse för helheten.  

 

Litteraturstudien var utgångspunkten för examensarbetet, vilken grundades i tidigare forskning 

om hållbarhetsredovisning, mål, styrning och säkerhet. Litteraturstudien lade grunden för den 

empiriska undersökningen och resulterade således i att examensarbetet har en deduktiv ansats. 

(David & Sutton, 2016) 

 

4.2 Litteraturstudie 
För att finna relevant litteratur till detta examensarbete i syfte att öka förståelsen om valt ämne 

genomfördes en litteraturstudie. Luleå tekniska universitets olika databaser samt Google 

Scholar användes för att söka och inhämta litteratur. De sökord som användes i sökprocessen 

var; hållbarhetsredovisning, hållbarhetsprestation, arbetsplatsolyckor, säkerhet, mål, 

målöverensstämmelse, styrning, control, sustainability price-setting, goal-setting, work safety, 
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accident, occupational accident. Anledningen till att engelska sökord tillämpats i sökprocessen 

var att de flesta vetenskapliga artiklar var skrivna på engelska. De vetenskapliga artiklar som 

var relevanta för examensarbetet har sedan bidragit med att finna ytterligare litteratur genom 

deras referenslistor och hänvisningar till andra studier. Tidigare kurslitteratur inom redovisning, 

styrning och ledning av organisation samt lagtext har kompletterat examensarbetet. För att 

påvisa relevans om forskningsområdet har även nyhetsartiklar från dagstidningar använts. 

 

4.3 Urval 
Norrbotten var det län som examensarbetet syftade till att undersöka eftersom gruv- och 

stålindustrin representeras väl i Norrbotten med två stora organisationer, LKAB och SSAB. 

Byggbranschen däremot representeras väl i hela Sverige med Peab som den största aktören på 

marknaden. Peab verkar även i Norrbotten och därför har examensarbetet begränsats till att 

undersöka deras verksamhet. Inom Peabkoncernen finns det fyra olika verksamhetsområden 

där byggsektionen i Norrbotten valdes att representeras i examensarbetet. 

 

4.3.1 Urval av intervjupersoner 

Examensarbetets analysenhet utgjordes av representanter från tjänstemän och fackförbund för 

respektive organisation. Snöbollsurval ansågs vara den lämpligaste urvalsmetoden eftersom 

respondenter med relevanta kunskaper var svåra att identifiera efter att flertalet sökningar inte 

gav tillräckligt tillfredsställande resultat (David & Sutton, 2016). Skribenterna tog kontakt med 

aktuella organisationer och fackföreningar, beskrev syftet och blev hänvisade till personer vilka 

ansågs vara kompatibla i tjänst och kunskap med examensarbetets syfte. Därefter kontaktades 

aktuell person via telefon där syftet presenterades och personen tog ställning till om dennes 

tjänst och kunskap skulle bidra att fylla examensarbetets syfte. Efter genomförd intervju 

hänvisade respondenten vidare till ytterligare personer som ansågs lämpliga för att besvara 

examensarbetets syfte. Dessa personer kontaktades på samma sätt och tog ställning till om 

denne kunde bidra med kunskap för att uppfylla syftet. En representant från tjänstemännen och 

en representant från arbetstagarna i varje organisation valdes ut som respondenter för att 

besvara examensarbetets syfte. För SSAB kunde inte huvudansvarig ställa upp på grund av 

sjukskrivning under undersökningsperioden. Detta medförde att två respondenter, en 

arbetsmiljöingenjör och en chef för företagshälsovården, intervjuades som representanter för 

tjänstemännen eftersom de rekommenderades att intervjuas då de ansågs kunna komplettera de 

kunskaper som huvudansvarig innehade. Variationen av tjänstemän och fackliga representanter 

medförde att olika perspektiv togs i beaktning för att synliggöra eventuella skillnader mellan 

organisationens styrning och styrningens faktiska resultat, målsättning och 

målöverensstämmelse. 

 

Tabell 1 – Respondentgrupp representanter för tjänstemännen  

Tjänstemän Organisation Titel 

Martina Järv Peab Kvalitets-, miljö- och 

arbetsmiljösamordnare 

Moa Karlsson LKAB Arbetsmiljöstrateg 

Mikael Westman SSAB Arbetsmiljöingenjör 

Roger Strålberg SSAB Chef på företagshälsovården 
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Tabell 2 - Respondentgrupp representanter för arbetstagarna 

Fackliga representanter Organisation Titel 

Pär Norberg Peab Huvudskyddsombud 

Alf Karlsson LKAB Säkerhetskoordinator som 

tidigare arbetat som 

skyddsombud 

Thomas Barsk SSAB Huvudskyddsombud och 

regionalskyddsombud 

 

4.3.2 Intervjuer 

Innan empiriinsamlingen började utfördes en pilotstudie i syfte att kontrollera huruvida de 

framtagna intervjufrågorna i intervjuguiden besvarade det som önskades få besvarat samt 

huruvida frågorna ställdes på ett språk som intervjupersonen förstod och uppfattade i den 

avsedda meningen. Efter utförd pilotstudie diskuterades intervjun med intervjupersonen för att 

erhålla feedback. Därefter utfördes fem intervjuer genom fysiska möten på respondenternas 

arbetsplats medan två intervjuer utfördes via Skype på grund av avstånds- och 

tidsbegränsningar.  

 

Semistrukturerade till ostrukturerade intervjuer valdes som intervjustruktur i enighet med 

David och Sutton (2016). Frågorna var avsedda att framkalla öppna svar med blandning av 

strukturerade frågor eftersom det ansågs vara av stor vikt att respondenterna kände frihet att 

utforma svaren utifrån sitt perspektiv och erfarenhet. I linje med semistrukturerade och 

ostrukturerade frågor gavs respondenter och intervjuare möjlighet till flexibilitet i avseende på 

ordningsföljd av frågorna och anpassning kunde därmed ske med beaktning på hur intervjun 

fortlöpte. Intervjuguiden behandlade examensarbetets tre teman där samtliga intervjuer 

inleddes med en öppen fråga där respondenten fick berätta hur de arbetar med säkerhet inom 

deras organisation. Därefter ställdes frågor som behandlade respektive tema och följdfrågor 

ställdes för att få mer utvecklade svar. Inför samtliga intervjuer fick respondenterna veta vilka 

områden frågorna skulle behandla, men intervjuguiden presenterades inte i förväg eftersom det 

ansågs kunna påverka respondenternas svar. Inför varje intervju gavs respondenterna 

möjligheten att hållas anonyma om det önskades samt informerades om att intervjuerna 

spelades in. Inspelning av intervjuerna gjordes för att möjliggöra att samtalet löpte på fritt, att 

intervjuarna kunde rikta full fokus och uppmärksamhet på pågående samtal för att vara 

uppmärksam på kompletterande följdfrågor och för att inge förtroende från intervjuaren till 

respondenterna. Efter varje intervju underlättade inspelningen transkribering av materialet. 

Transkribering utfördes av båda skribenterna för att säkerställa att intervjun tolkats rätt. 

Transkriberingen möjliggör även för utomstående intressenter att ta del och granska materialet 

vilket ökar examensarbetets trovärdighet. 

 

4.4 Kvalitativ analysmetod 
Examensarbetets empiri har analyserats utifrån tematisk metod. Enligt Braun och Clarke (2006) 

innebär tematisk metod att skribenterna identifierar teman ur empirin för att sedan analysera 

dessa. Skribenterna gjordes bekanta med det insamlade materialet vid intervjutillfället och vid 

transkribering av inspelningarna till skriftlig form. Vid genomgång av det transkriberade 

materialet identifierade skribenterna teman som var av betydelse för examensarbetets syfte. 

Därefter kodades det empiriska materialet utifrån teoretiskt relevanta begrepp och 

intervjuguidens förutbestämda teman: hållbarhetsredovisning, målsättning och styrning samt 

bakomliggande orsaksfaktorer. Utifrån de identifierade teman sammanställde skribenterna 

respondenternas svar under lämpliga rubriker och således kunde både likheter och skillnader 
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mellan de olika respondenternas svar identifieras. Efter sammanställningen av empirin 

analyserades examensarbetets olika teman genom jämförelse av empiri mot empiri, men främst 

genom anknytning av dessa till den teoretiska referensramen. Examensarbetets teman 

analyserades med syfte att få en djupgående förståelse, vilket kopplas till interpretativism och 

konstruktionism (Braun & Clarke, 2006). 

 

 

Figur 4 – Analysprocess 

 

4.5 Metoddiskussion 
Ett av examensarbetets metodproblem var att intervju med SSAB:s huvudansvariga för 

arbetsmiljö inte kunde genomföras. Personen var vid intervjutillfället sjukskriven vilket 

resulterade i att det inte fanns någon möjlighet att genomföra en intervju. Eftersom det fanns 

två personer med hög kunskap inom arbetsmiljöarbetet som var tillgängliga och villiga att 

genomföra intervjuer kan det ses som att det väger upp den uteblivna intervjun. Snöbollsurval 

innebär en risk för att det endast hänvisas till de personer som är troliga att svara till fördel för 

den organisation de är verksamma inom. Detta skulle kunna innebära att endast ett perspektiv 

ges och således inte speglar verkligheten. För att undvika detta problem har det hållits minst 

två intervjuer med respektive organisation för att inte endast förlita sig på en persons verklighet. 

Respondenterna representerades dessutom av både tjänstemän och fackliga representanter, 

vilka gav två olika perspektiv. En viss del av snöbollsurvalet skedde genom att en respondent 

från en av organisationerna hänvisade till lämpliga intervjupersoner hos ett av de andra 

företagen. Hänvisningen till dessa personer bör således inte vara motiverad av en önskan om 

att ge en fördelaktig bild av organisationen. Vidare gjordes valet att inte ge intervjuguiden till 

respondenterna på förhand, vilket minimerade risken för att respondenterna skulle hinna 

fundera och reflektera och på så sätt påverka svaren. Ett annat metodproblem var att 

respondenterna inte hölls anonyma utan presenterades med för- och efternamn samt vilken 

organisation de tillhörde. Detta skulle kunna innebära att respondenterna inte vågade vara helt 

ärliga i sina svar i rädsla för att utge känslig information, vilket skulle kunna resultera i att 

respondenterna gav en förskönad bild av verkligheten. Detta motverkades genom att 

respondenterna gavs möjlighet att hållas helt anonyma samt gavs möjlighet att hålla viss 

1

• Upprättat teoretisk referensram för att skapa förutsättningar till studiens 
intervjuer och analys

2

• Upprättat intervjuguide utifrån valda teman till varje respondentgrupp samt 
konstruera huvudfrågor och följdfrågor

3

• Undersökt hållbarhetsrapporter 

• Transkriberat intervjuer

4
• Kodat intervjuer och hållbarhetsrapporternas material

5

• Matchat utvalt material från hållbarhetsrapporter samt intervjusvar med teman 
om berörda frågor och framställt empiritext

6
• Analyserat empiritext och framställt analyskapitel
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information anonym om så önskades. Samtliga respondenter upplevde inte att vet var 

problematiskt att vara representanter och behovet av anonymitet var således inte nödvändigt. 

 

Bristen på erfarenhet hos de som utförde intervjuerna kan ha påverkat intervjuerna (David & 

Sutton, 2016). Lugnet och tåligheten att vänta in svar växte genom intervjuprocessens gång, 

vilket kan ha resulterat i att de första intervjuerna inte gavs samma möjlighet till eftertanke som 

de senare. Vid kvalitativa intervjuer ges transkribenterna utrymme för tolkningar och empirin 

skulle på så sätt kunna påverkas av subjektiva bedömningar. För att motverka subjektiva 

bedömningar spelades intervjuerna in för att sedan transkriberas av båda skribenterna. Detta 

säkerställde att skribenterna uppfattat och tolkat intervjuerna på samma sätt.  

 

Samtliga organisationer upprättar hållbarhetsredovisning som representerar hela koncernen. 

För LKAB och SSAB utgör deras verksamhet gruv- och stålindustri, vilket examensarbetet 

ämnar studera. Peabs verksamhet utgörs, som tidigare nämnts, av fyra verksamhetsområden där 

samtliga representeras i hållbarhetsredovisningen. Detta anses vara ett metodproblem då 

material inte endast utgör byggsektorn eller enbart representerar Norrbotten. De empiriska 

intervjuerna som utfördes kan ses som komplement och väga upp problematiken med 

hållbarhetsredovisningens underlag eftersom de personer som intervjuats i examensarbetet 

representeras av personer verksamma i Peab region Norrbotten inom byggsektionen. Samma 

problematik kan gå att finna för LKAB och SSAB och på liknande sätt har representanter 

intervjuats som är verksamma inom Norrbotten.  

 

Enligt David och Sutton (2016) finns risken att intervjuarnas personliga attribut såsom kön och 

ålder påverkar respondenternas svar vid intervjuer som sker ansikte mot ansikte. Majoriteten 

av examensarbetets intervjuer skedde ansikte mot ansikte och en trend som kunde utläsas ur 

respondenternas svar var att de ofta nämnde hur organisationerna arbetar mot diskriminering 

av kvinnor vid frågor om psykisk ohälsa och välmående, trots att inte någon av intervjufrågorna 

behandlade kön. Detta kan bero på att examensarbetets skribenter är kvinnor och att 

respondenterna därför lyfte deras arbete med just detta. Om så var fallet skulle det kunna 

resultera i att respondenternas svar inte återspeglade den exakta verkligheten vad gäller psykisk 

ohälsa. Det skulle också kunna bero på att det finns ett jämställdhetsfokus i samhället idag eller 

att dessa organisationer helt enkelt upplevt att det är diskrimineringen av kvinnor som är den 

största anledningen bakom psykisk ohälsa. 

 

4.5.1 Trovärdighet 

Kvalitativ forskningsdesign tenderar att undersöka ett smalt segment i syfte att uppnå djup 

istället för bredd. Enligt Bryman och Bell (2013) tillämpas trovärdighet till kvalitativa studier 

eftersom det finns fler än en uppfattning om verkligheten. Respondenterna presenterades med 

namn, titel och organisation för att säkerställa att de gav uttryck och kunde stå för sina 

uppfattningar. Möjlighet till anonymitet erbjöds för att ge respondenterna en trygghet att delge 

sina erfarenheter och uppfattningar om de ansågs vara känsliga. Respondenter gavs möjlighet 

till korrekturläsning och för att säkerställa att skribenterna uppfattat verkligheten korrekt har 

respondenter som efterfrågade validering delgetts sammanställd empiri. Handledare och 

opponenter har granskat examensarbetet och haft möjlighet att ge synpunkter och anmärkningar. 

För att öka möjlighet till replikation har examensarbetets tillvägagångssätt redogjorts utförligt. 

Det möjliggör överförbarhet av examensarbetets resultat i samma kontext men vid annat tillfälle 

eller i en annan miljö. Att examensarbetets båda skribenter har närvarat vid och transkriberat 

samtliga intervjuer minskar risken för att skribenternas subjektivitet påverkar resultatet. 

Examensarbetet har inte utförts på uppdrag av någon organisation och således saknar 

skribenterna incitament att vinkla resultatet.  
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4.5.2 Äkthet 
Intervjuguiden var uppbyggd från en semistrukturerad till ostrukturerad modell för att bidra till 

vad Bryman och Bell (2013) kallar för äkthet. Det gav respondenterna utrymme att uttrycka 

sina erfarenheter och uppfattningar om deras verklighet. Vidare gav det intervjuarna möjlighet 

att ställa följdfrågor för att kontrollera att de uppfattat verkligheten korrekt. Skribenterna gavs 

även möjlighet till följdfrågor efter avslutad intervju vid behov av eventuella förtydliganden. 

Examensarbetets identifiering av ett forskningsgap baserat på tidigare studier gav 

respondenterna tillfälle att reflektera över frågor de eventuellt inte reflekterat över tidigare. 

Genom att olika industrier i Norrbotten undersökts inom samma ämnesområde ger det dem 

möjlighet till insikt om hur de andra organisationerna arbetar med säkerhet och hälsa. Vidare 

bidrar examensarbetet med en insyn i de olika organisationernas styrning och således 

styrningsproblematik. Detta resulterar i att de medverkande organisationerna kan inspireras av 

varandras arbetssätt och ta lärdom av varandras svagheter. Att examensarbetet inkluderade två 

perspektiv, tjänstemän och fackliga representanter, hjälper organisationerna att få en förståelse 

för erfarenheter och upplevelser ur två perspektiv. Följaktligen kan organisationerna identifiera 

skillnader och vidta lämpliga åtgärder.  
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5 EMPIRIINSAMLING 
 

I kapitlet sammanställs resultat från examensarbetets empiriinsamling med syfte att ge läsaren 

förståelse för hur de utvalda industrierna i Norrbotten arbetar med social hållbarhet med 

avseende på säkerhet och hälsa. Respondenterna företräds av respektive bolags representanter, 

vilka är tjänstemän och fackliga representanter. Svaren har strukturerats utifrån arbetets tre 

teman: social hållbarhetsredovisning, social hållbarhetsprestation och sociala 

hållbarhetskonsekvenser. De två respondentgrupperna presenteras var för sig i empirin.  

 

5.1 Intervju med tjänstemän och granskning av hållbarhetsrapporter 
Representanter från tjänstemännen kommer från Peab region Norrbotten, LKAB samt SSAB 

och arbetar med strategiska och praktiska frågor gällande arbetsmiljö och säkerhet. Peab 

representeras av Martina Järv, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare. LKAB 

representeras av Moa Karlsson, arbetsmiljöstrateg vid arbetsmiljöavdelningen. SSAB 

representeras av Mikael Westman som är arbetsmiljöingenjör och Roger Strålberg, chef över 

företagshälsovården. 

 

5.1.1 Social hållbarhetsredovisning  

Sedan 2008 har Peab hållbarhetsredovisat. I 2008 års hållbarhetsrapport skriver Peab att de har 

en nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor. De uppmärksammar att brister i arbetsmiljön 

inte bara orsakar lidande för den enskilde arbetstagaren utan även ökar organisationens 

kostnader i form av sjukskrivningar och arbetsbortfall. Peab rapporterar en olycksfallsfrekvens 

på 10,5 LTI. I den senaste publicerade hållbarhetsredovisningen för verksamhetsår 2018 

återfinns nollvisionen och 2018 års olycksfallsfrekvens minskade från 15,1 LTI till 14,2 LTI 

från föregående redovisningsperiod. För att uppnå nollvisionen beskriver Peab i 

hållbarhetsrapporten att arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbete är en av bolagets allra högsta 

prioriteringar. I hållbarhetsrapporten beskriver även Peab de förebyggande åtgärder som 

tillämpas och skriver att de vill prioritera det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Vidare lyfter 

Peab fram att alla medarbetare ska ha kunskap om sina rättigheter och skyldigheter. 

Medarbetare ska känna ansvar och värna om nolltoleransen för de psykosociala delarna genom 

att stå upp och främja likabehandling och inkludering. I en intervju med Peabs Martina Järv 

bekräftar hon att olyckor är kostsamma för såväl organisationen som den drabbade individen. 

Järv säger att mindre incidenter, vilka rapporteras in som ett tillbud, också är kostsamma och 

att Peab även vill eliminera dessa. Järv berättar att Peab arbetar förebyggande med detta genom 

olika kampanjer. Under kampanjer får det inte bli en kostnadsfråga på kort sikt och Järv säger 

att chefer på Peab accepterade detta för att fokusera på resultat i det långa perspektivet med 

lägre kostnader till följd av mindre frånvaro. Järv tror att organisationens arbete skulle förändras 

om hållbarhetskostnader skulle gå att prissätta och kostnadsföra på resultatet.  

Jag tror att vi skulle ha extremt mycket bättre säkerhetstänk och framförallt från 

platsledningen och den som är ekonomiskt ansvarig, när man verkligen får se det svart 

på vitt att vi kan spara mer pengar. - Martina Järv, Peab. 

Järv tror vidare att alla skulle gynnas kostnads- och säkerhetsmässigt, men även 

kvalitetsmässigt eftersom hantverkarna skulle ges den tid och de verktyg som behövs för att 

utföra arbetet. I den position Järv har uttrycker hon att hon skulle bli lycklig om tillbud och 

arbetsplatsolyckor skulle kostnadsföras för att få till en målinriktad kraftansträngning. 

LKAB har hållbarhetsredovisat sedan 2008 och i den första hållbarhetsrapporten presenteras 

ett långsiktigt mål om nollvision. Olycksfallsfrekvensen det året uppgick till 9,4 LTI. I den 
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senaste årsredovisningen för verksamhetsår 2018 skriver LKAB att de har en strävan efter att 

erbjuda säkra, trygga och hälsosamma arbetsplatser. Vidare skriver LKAB att de arbetar för en 

god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och långsiktigt friska medarbetare. De redovisar om ett 

delmål på 3,5 LTI fram till 2021. I hållbarhetsrapporten rapporterar LKAB att det under 2018 

rapporterades fler olycksfall (7,7 LTI) än föregående år (6,7 LTI) och att det i verksamheten 

inträffade en dödsolycka.  

I en av våra verksamheter i Svappavaara inträffade under året en dödsolycka, vilket är 

ett gravt misslyckande för LKAB. - LKAB års- och hållbarhetsredovisning 2018, s. 43 

Som följd av detta är säkerhetsarbetet starkt prioriterat och har fått ökat fokus på alla nivåer 

samt hos alla medarbetare. Det handlar bland annat om att se över och rusta upp anläggningar 

men även se över nya och bättre arbetssätt som resulterar i förbättrad säkerhet. Särskild fokus 

ska vara på kommunikation, beteenden, riskmedvetenhet och uppföljning. I den senaste 

rapporten lyfter LKAB fram tre faktorer till varför olyckor sker. Dessa är tekniska och 

organisatoriska brister samt mänskliga beteenden. De uppger att de tekniska bristerna är 

ovanliga men lätta att åtgärda, medan de två andra faktorerna är svårare på grund av den 

mänskliga faktorn. Likställt med Peab bekräftar LKAB:s Moa Karlsson att olyckor är 

kostsamma för såväl organisationen som individen och säger att LKAB inte beräknar kostnaden 

för olyckor. Om kostnaden skulle beräknas och föras in i hållbarhetsrapporten tror Karlsson att 

det skulle vara personberoende om beteenden och arbetssätt skulle förändras och menar att 

vissa skulle styras av det medan andra inte skulle påverkas. Karlsson tillägger att det är känsligt 

att prata om dessa kostnader eftersom det handlar om människor. Hon har erfarit personer som 

känt sig förolämpade när den ekonomiska påföljden har diskuterats. En känsla som uppstått har 

varit att organisationen vill förhindra olyckor ur ett ekonomiskt perspektiv istället för att det 

handlar om att värna om medarbetaren. Som följd av detta arbetar LKAB med att lyfta omtanke 

som den stora drivkraften till arbetet med säkerhet. Karlsson säger vidare att ekonomin 

definitivt är en viktig del och när samtal sker mellan chefer försöker LKAB få in det 

ekonomiska perspektivet om hur mycket det faktisk kostar med frånvaro och framförallt 

produktionsbortfall.  

SSAB upprättade sin första hållbarhetsrapport 2008 och redovisade under detta år att antal 

olyckor uppgick till 8 LTI. I hållbarhetsrapporten för 2010 presenteras det att SSAB har en 

nolltolerans mot olyckor på arbetsplatsen samt en vision om att vara ett av världens ledande 

stålföretag inom säkerhet och hälsa. I årsredovisningen för 2018 presenteras att en säker och 

trygg arbetsmiljö har högsta prioritet. Organisationen fokuserar på förebyggande åtgärder inom 

hälsa och välmående för att främja medarbetarnas generella välbefinnande. 

Olycksfallsfrekvensen för 2018 uppgick till 6,1 LTI. Detta var en ökning jämfört med 

frekvensen 5,6 LTI föregående redovisningsperiod. I årsredovisningen skriver SSAB:s VD och 

koncernchef att en negativ utveckling för nyckeltalen kring olyckor, trots hög prioritet, kan bero 

på att det tar tid att förändra beteenden och etablera en ny säkerhetskultur. Vidare uppger VD:n 

och koncernchefen att det viktigaste målet för 2019 är att minska arbetsrelaterade olyckor. 

Under 2018 skedde inga dödsolyckor hos SSAB, vilket var en minskning från föregående år då 

det skedde en dödsolycka. Mikael Westman bekräftar att olyckor är väldigt kostsamma och att 

SSAB är medvetna om detta, men att de inte beräknar kostnaderna för skador och olyckor. 

Westman tror att styrningen skulle se annorlunda ut om olyckor skulle kostnadsföras, men 

menar att detta inte gäller för dödsolyckor då ingen medvetet utsätter andra för risker eller faror. 
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5.1.2 Social hållbarhetsprestation med avseende på inrapporteringssystem och utbildning 

Samtliga undersökta organisationer har ett rapporteringssystem som alla anställda har att tillgå 

och förväntas rapportera in i om det sker ett tillbud, en olycka eller observeras en risk. 

Respondenter uppger att rapporteringssystemet ökat i användning bland deras anställda, men 

att de tror att det finns ett stort mörkertal bland underentreprenörer eftersom de är medvetna om 

händelser som inte rapporterats in. Representanterna för både LKAB och SSAB säger att de 

tror att underentreprenörerna är rädda att rapportera in händelser i tron om att förlora kontraktet 

med organisationen.  

Men det är klart, man vill inte bita den hand som föder.  Så där arbetas det med att de 

inte kommer få minus i protokoll för att ni råkar göra er illa på jobbet, utan vi vill veta 

för att vi ska veta till nästa gång att såhär kan vi inte göra. - Mikael Westman, SSAB. 

Alla undersökta organisationer har en säkerhetsintroduktion för nya arbetstagare och samtliga 

organisationer har uppförandekoder och krav på skyddsutrustning. Martina Järv uppger att nya 

arbetstagare hos Peab introduceras med en introduktionsfilm samt informeras om ordnings- och 

skyddsregler. Därefter informeras personalen om det specifika projekt denne ska vara en del av, 

exempelvis om tidsplan och genomförandet av projektet. Finns det specifika intyg, såsom heta 

arbeten och brandutbildning ska dessa presenteras för att säkerställa att rätt arbete utförs med 

rätt kompetens. Efter avslutad introduktion signerar arbetstagaren att denne är införstådd i 

utbildningen syfte. För att säkerställa att arbetstagaren implementerar utbildningen i dennes 

vardagliga arbete arbetar Peab med en påminnande kultur. De utför slumpmässiga kontroller i 

form av skyddsronder minst varannan vecka, ofta varje vecka, och Järv säger att projektens 

storlek spelar in hur frekvent detta sker. I vissa fall sker dessa flera gånger per vecka och alla 

tjänstemän är ute på arbetsplatsen varje dag och kontrollerar. Ytterligare en åtgärd som 

tillämpats för att kontrollera att säkerhetstänket implementerats hos arbetstagarna är att de utför 

riskobservationer och att dessa har implementerats till arbetstagarna. Arbetstagarna är de som 

är ute mest på arbetsplatserna och ser om det finns hinder eller felaktigheter. Järv menar att det 

är arbetstagarna som ser de faktiska problemen och har som uppgift att meddela kontoret som 

tar till åtgärder för att arbetstagarnas arbete ska fortlöpa. På Peab region Norrbotten säger Järv 

att de har olika sätt att nå målöverenstämmelse. Ett sätt är att delge mycket information i förväg, 

bland annat med informationsmail som kommunikationsmedel. Det finns alltid en person som 

arbetar med arbetsmiljö som kan kontrollera att det implementeras överallt, men Järv uttrycker 

att intressen varierar och att vissa tar det på större allvar än andra. I hennes yrkesroll är detta 

viktigt och själv är hon väldigt intresserad av det.  

LKAB arbetar på olika fronter med teoretiska lärarledda utbildningar, föreläsningar, interaktiva 

utbildningar och även praktiska utbildningar där arbetstagarna får utbildning i maskiner, fordon 

och utrymningsvägar. Ska arbetstagare arbeta med ett speciellt moment får denne utbildning 

för just det momentet. Moa Karlsson säger att utbildningen varierar mycket eftersom det är 

olika spridning på inlärningsnivå hos deras arbetstagare.   

Grundpaketet blir väldig generellt så det förutsätter att alla tar hem det till sin arbetsplats 

och där kan det brista. - Moa Karlsson, LKAB. 

För att säkerställa att arbetstagarna implementerat utbildningens syfte i sitt arbete försöker 

LKAB att följa upp utbildningarna så gott det går, menar Karlsson. Ytterligare en åtgärd LKAB 

har för att säkerställa att utbildningarna implementeras är att varje arbetsplats har 

arbetsplatsträffar där ytterligare föreläsningar sker som avslutas med diskussioner för att 

arbetstagarna själva ska reflektera över utbildningen och arbetsplatsens säkerhet.  
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Mikael Westman på SSAB säger att varje nyanställd arbetstagare introduceras med en timmes 

utbildning om de allmänna regler som gäller på SSAB. En längre utbildning, där bland annat 

en handledare alltid följer med, genomförs sedan på de skift de ska arbeta på,. Enligt Westman 

anser arbetstagarna att introduktionen och utbildningen på plats är tillräcklig och SSAB har 

följt upp detta hos semestervikarier, vilka har varit väldigt nöjda med hur de introducerats i det 

nya arbetet. Roger Strålberg på SSAB säger vidare att de specialutbildar personalen på specifika 

arbetsmoment beroende på arbetsuppgifter. För att säkerställa att utbildningens syfte 

implementeras i arbetstagarnas arbete får alla arbetstagare kontinuerlig utbildning under 

arbetets gång och SSAB utför skyddsronder samt har regelbundna utvecklingssamtal, enligt 

Strålberg. Vidare nämner både Westman och Strålberg att säkerhetsarbetet följs upp genom 

något som SSAB kallar för HälsoSAM. HälsoSAM genomförs var tredje år och innebär att en 

avdelning utvärderas utifrån olika hälsoaspekter. Arbetsplatsbesök görs på den aktuella 

avdelningen, medarbetarna svarar på en enkät och genomgår en hälsoundersökning för att sedan 

delta i en workshop där givna frågor diskuteras och förslag på förbättringsmöjligheter ges. 

Resultatet sammanställs av företagshälsovården i en rapport och sedan är det upp till cheferna 

att avgöra vilka åtgärder som ska implementeras.  

5.1.3 Social hållbarhetsprestation med avseende på målsättning och kommunikation 

Samtliga respondenter säger att deras organisation har en nollvision avseende 

arbetsplatsolyckor. Martina Järv på Peab uppger att det är en långsiktig vision samtidigt som 

Peab har haft ett delmål om en halvering av allvarliga arbetsplatsolyckor fram tills i år, vilket 

har uppnåtts både i koncernen men också i Norrbotten. Järv menar att nollvisionen finns för att 

alltid påminna om att eftersträva att minimera olyckor, men säger samtidigt att det kan vara 

svårt att uppnå eftersom arbetet utförs med kroppen. 

Målet är väldigt svårt att uppnå så länge vi har med mänskliga faktorer att göra.  

- Martina Järv, Peab 

Moa Karlsson uppger att även LKAB:s nollvision är långsiktig och att de har ett delmål om 3,5 

LTI fram till 2021. Delmålen följs upp minst varje månad, men en del varje vecka och andra 

varje dag. Inte bara i frekvens, utan även i olycksfall tillbud, riskrapporteringar och 

sjukfrånvaro. Årets mål för LKAB är 5 LTI, men Karlsson uttrycker bekymrat att de har haft 

oroväckande många olycksfall hittills under 2019. Karlsson menar att LKAB:s koncernledning 

tror att målet om noll arbetsplatsolyckor är möjligt att uppnå samtidigt som de befinner sig i en 

riskfylld miljö där det finns mycket att göra, men menar att om de inte tror på målet kommer 

de inte heller att nå det. Även SSAB:s nollvision är långsiktig enligt Roger Strålberg och de har 

ett delmål på max 4 LTI i frekvens 2018/2019. Idag ligger de mellan 7–8 LTI. Mikael Westman 

på SSAB anser också att de måste tro på nollvisionen då de inte vill att någon ska skada sig på 

arbetet. 

Enligt Martina Järv sker Peabs målsättning på koncernnivå för att sedan förgrenas ner på 

arbetsområdesnivå, vidare till regionnivå för att sedan förgrenas ner till arbetschefsgrupper där 

egna mål och visioner sätts för att nå Peabs övergripande koncernmål. För Järv är 

målöverenstämmelsen solklar eftersom hennes huvuduppgift är just arbetet med säker 

arbetsmiljö, men säger att det sett över hela organisationen är bra trots att det kan brista i 

kommunikation. Just kommunikation är ett nytt huvudmål som Peab har för att säkerställa att 

information når alla. Peab har enligt Järv en kommunikationskedja från chef till chef och 

Martina Järv ingår i den genom att vara ansvarig för att kommunicera ut arbetsmiljöfrågor till 

dessa. Därefter är det platschef och arbetsledares ansvar att kommunicera vidare informationen 

till hantverkarna ute på arbetsplatser. Järv lyfter fram brister i kommunikation eftersom att alla 

inte alltid är på plats vid informationstillfället och tar därav inte del av nödvändig information. 

Som stöd för kommunikation använder sig Peab av publikation på intranät och mail samt av 
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planscher och filmer som sätts upp ute på arbetsplatser för att ständigt påminna om god 

arbetsmiljö samt säkerställa att informationen nått fram till samtliga.  

Även LKAB:s målsättning görs av koncernledningen där en arbetsmiljökommitté fastställer 

mål och fokusområden som sedan bryts ned på arbetsplatsnivå där det bestäms hur arbetsplatsen 

kan arbeta för att nå målet. Däremot uppger Karlsson att det finns svårigheter med att bryta ner 

målen.  

Ibland är det inte så lätt att bryta ner målen till sin arbetsplats. Det har vi sett varit lite 

svårt, så vi har faktiskt haft fokusområde, att man ska bryta ner övergripande mål på 

arbetsplatsnivå i sin verksamhetsplan, att man gör det och att det tas på allvar. - Moa 

Karlsson, LKAB 

Karlsson tror att alla anställda är medvetna om nollvisionen men vågar inte svara på om alla är 

medvetna om delmål. För att säkerställa att information når arbetstagarna offentliggörs all ny 

information på intranätet och publiceras på skärmar placerade runt om på arbetsplatser. 

Karlsson kommer in på att kommunikation, som enligt henne borde vara det enklaste, är det 

svåraste. På LKAB har det diskuterats vad som ska kommuniceras och hur det ska 

kommuniceras ut. 

Roger Strålberg uppger att Arbetsmiljökommittén på SSAB, som består av platsledningen, 

avdelningschefer och skyddsombud, träffas varje kvartal. Arbetsmiljökommittén får presenterat 

för sig hur många riskobservationer som gjorts och vad riskobservationerna har handlat om och 

diskuterar sedan vad målsättningen ska vara och hur de ska nå dit. Aktiviteter sätts upp som en 

väg mot målen och sedan kommuniceras detta ut genom chefer och fackförbund. För att 

säkerställa att alla får informationen visas målen kontinuerligt på informationsskärmar runt om 

på arbetsplatsen, enligt Strålberg. Mikael Westman hoppas att alla på SSAB är medvetna om 

nollvisionen och uppger att alla har skrivit under på att man ska vara det säkraste stålföretaget 

i världen. De har tagit fram säkerhetsregler som framställts genom nio punkter som alla ska 

vara medvetna om och dessa ska diskuteras i varje skiftlag. Detta är ett sätt för SSAB att 

kommunicera ut målsättningen om säkerheten först, enligt Westman. 

Vidare menar respondenterna att det inte förekommer och inte får förekomma språkbarriärer 

på deras arbetsplatser. Utbildningar är översatta till många språk för att förebygga missförstånd 

på samtliga organisationer. Samtidigt säger Westman att det bland underentreprenörer finns 

stora språkbarriärer och att SSAB:s anställda inte får instruera en underentreprenör hur de ska 

utföra sitt arbete, även om de gör det felaktigt, för då läggs ansvaret över på SSAB. Han lägger 

dock till att de givetvis får avbryta ett arbete som utförs riskfyllt. 

5.1.4 Sociala hållbarhetskonsekvenser med avseende på bakomliggande orsaksfaktorer för 

olyckor och tillbud 

Samtliga respondenter kände mer eller mindre igen sig i att pressade tidsscheman, bristande 

styrning, outsourcing och oaktsamhet hos medarbetare är faktorer som påverkar säkerheten på 

deras arbetsplats. För Peab region Norrbotten är klimatet under vinterhalvåret en faktor som 

hon tror orsakar många olyckor. Järv lyfte samspelet mellan entreprenörer som den största 

riskfaktorn då problem ofta uppstår när arbetet ska samordnas på en arbetsplats. 

Kommunikation tryckte Järv också på som en av de främsta påverkande faktorerna, dels mellan 

de anställda på Peab, men även mellan dem och underentreprenörer. Peab har lagt extra fokus 

på att utveckla en bra metod för de personer som arbetar med planering av projekt för att redan 

i planeringsstadiet eliminera kända risker. Bland annat genom att ha strikta rutiner kring uppköp 

av underentreprenörer, hur deras utbildning ser ut och vad har de för arbetssätt. För att minska 

tidspressen lyfter Järv fram att “parting project” växt sig större och tycker att det är ett bra 
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arbetssätt eftersom Peab då projekterar tillsammans med beställaren, vilket resulterar i att Peab 

har möjlighet att vara med och påverka tidsramen. Järv menar att det delvis stämmer för region 

Norrbotten, att visstidsanställda underentreprenörer är involverade i fler och mer allvarliga 

arbetsolyckor.  

De är inne och gör ett specifikt moment, ibland under en extremt kort tidsperiod... de inte 

hinner ta till sig samma säkerhetstänk och samma känsla för projektet, utan de är in, ut 

och ska göra sin grej så som dom kanske alltid gjort, väldigt ofta gör de samma typ av 

arbete alltid, lite mer ryggmärgsbeteende och dom blir oftast farligare. - Martina Järv, 

Peab 

Järv återkommer flera gånger till ryggmärgsbeteende, rutin och gamla arbetssätt som faktorer 

som påverkar säkerheten. Hon har erfarit att den äldre generationen inte tar till sig nya arbetssätt 

och säkerhetstänk i lika stor utsträckning som den yngre generationen gör, vilket innebär att det 

kan skarvas i hörn och genas, vilket Järv inte anser är inom Peabs ram för arbetsmiljö och 

säkerhet.  

Moa Karlsson säger att det är många faktorer som påverkar säkerheten på LKAB. 

Jag har jättesvårt att plocka ut bara en grej, utan det hänger ju ihop. - Moa Karlsson, 

LKAB 

Karlsson uppger att organisationen är en stor faktor då den påverkar säkerheten genom hur de 

fördelar arbetsuppgifter, hur de jobbar med strukturer och det systematiska arbetet, bristande 

planering och den riskfyllda anläggning de verkar på. Karlsson lyfter även stress som en 

bakomliggande faktor som ofta orsakar olyckor. Vidare säger Karlsson att klimatet definitivt 

spelar in då många halkolyckor sker på is, men menar att det bara är en del av sanningen till 

varför olyckor sker under vinterhalvåret. Karlsson säger att ryggmärgsbeteende är riskfyllt 

eftersom det då finns en tro om att ingenting kommer hända den här gången eftersom det aldrig 

har gjort det tidigare. Karlsson kan inte bekräfta att visstidsanställda underentreprenörer är 

inblandade i fler och mer allvarligare olyckor, men fyller sedan i med en oro om att de senaste 

dödsolyckorna just varit det. Karlsson tror att eftersom LKAB inte är deras vanliga arbetsmiljö 

är de inte lika medvetna om de risker som finns på LKAB samt att utbildningens syfte inte 

implementerats helt. LKAB arbetar just nu med leverantörsdagar för att öka 

underentreprenörens säkerhet.  

Mikael Westman säger att det inte går att hitta några exakta faktorer som påverkar säkerheten 

på SSAB, men menar att riskbedömningarna i många fall kan vara bristfälliga. Han anser att 

kompetensen kan saknas hos vissa som utför riskbedömningarna eftersom de inte arbetat i 

produktion och således inte vet vad de ska kolla efter. Inte heller anser Westman att 

riskbedömningarna som underentreprenörerna gör utförs på rätt sätt. I många fall kryssar 

arbetsledaren i protokollet utan att vidarebefordra riskerna eller information som tas upp på 

samordningsmöten till sina anställda och ute i produktionen observeras det att dessa arbetar på 

helt fel sätt. I slutändan är det SSAB som har ansvaret avslutar Westman. En annan orsak är 

kommunikationen med underentreprenörer där de inte gjort underentreprenörer medveten på 

de risker som finns på SSAB utan processen när de tas in på arbete går alldeles för fort och 

vissa aspekter glöms bort att implementera hos underentreprenörerna.  

Oftast går det väldigt fort, man ringer till entreprenören och säger att man har ett jobb 

som ska göras och så kommer de hit och gör det. Och vi har glömt att tala om det för dom 

att det är massa grejer som de måste tänka på innan de utför sitt jobb. 

- Mikael Westman, SSAB 
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Westman säger att på de stora projekten hanteras tidsaspekten på ett bra sätt och mer tid tilldelas 

för att inte stressa upp arbetstagare. Däremot säger Westman att det såklart blir en kostnadsfråga 

om det blir förseningar och att det, trots åtgärder, uppstår stressmoment när arbetstagare är ute 

och felsöker med känslan av att det inte kommer igång tillräckligt snabbt. Westman kan inte 

med säkerhet säga att fler underentreprenörer är inblandade i fler och mer allvarliga olyckor 

eftersom det inte rapporteras in. Westman tror att så är fallet och det faktum att arbetsmiljön på 

SSAB är väldigt riskfylld jämfört med andra arbetsplatser. Han menar vidare att de inte är 

medvetna om var det kan vara jättefarligt att arbeta eftersom det inte har samma kännedom om 

arbetsplatsen. 

Det både LKAB och SSAB noterat är att under sommarhalvåret under semestertid minskar 

antalet olyckor. De har inget konkret svar på varför, men tror att det beror på att 

semestervikarier har en större respekt för det riskfyllda arbetet de ska utföra samt att dessa är 

mer benägna att följa regler och instruktioner och inte har ett ryggmärgsbeteende på det sätt 

ordinarie arbetstagare har. 

5.1.5 Sociala hållbarhetskonsekvenser med avseende på hälsa och välbefinnande 

De tre respondenterna anger att de har nolltolerans mot diskriminering och att det finns en 

visselblåsarfunktion inom organisationerna för att ge möjlighet att lyfta fram de psykosociala 

brister som kan uppstå. Exempelvis trakasserier, diskriminering och en känsla av att bli orättvist 

behandlad. Järv berättar att Peab arbetar med att se över hur arbetsbelastningen ser ut på olika 

roller. De har upprättat kvinnliga nätverk för att våga rapportera in kränkningar då de lyfts fram 

som en grupp istället för på individnivå samt att de byggt om arbetsbodar för att ge män och 

kvinnor skilda omklädningsrum. Martina Järv berättar att de haft fall med psykisk ohälsa som 

föranletts av tidspress och arbetsbörda, men anser att personalen på Peab byggt upp en 

hjälpande kultur där de varningsflaggar varandra och talar med respektive chef om de ser att 

någon är på väg åt fel håll.  

Moa Karlsson säger att LKAB arbetar med psykosociala skyddsronder för att få indikationer 

på hur personalen mår och att det är ett led i att skapa en bra kultur och en öppen miljö på 

arbetsplatsen. Karlsson säger att det är en stor utmaning hos LKAB att få ett öppet klimat där 

personalen vågar säga hur man faktiskt mår och våga säga nej samt att se varningssignaler i tid. 

Hon ser det som en viktig del att arbetet inte läggs på individnivå utan att arbetet sker på 

gruppnivå för arbetsklimatet ska förändras och att individer ska våga öppna sig. Karlsson anser 

vidare att det är viktigt att cheferna har modet att våga ställa frågor.  

Sen är det såklart en utmaning, som jag tror många organisationer jobbar med nu, att ta 

det här samtalet och så vidare och se varningssignalerna i tid och ha de här öppna 

klimatet att faktiskt prata om hur man mår. - Moa Karlsson, LKAB 

Mikael Westman säger att SSAB i slutet av 2019 kommer ta fram spelregler i respektive skiftlag 

om vad som är acceptabelt och inte eftersom det är en ganska tuff attityd på SSAB och 

fortfarande finns kvar en machokultur inom organisationen. Kulturen om att se sina 

arbetskamrater är nästa steg att ta enligt Westman. Det har bland annat framkommit i 

enkätundersökningar från semestervikarier att det varit för mycket sexuella anspelningar, vilket 

inte är acceptabelt och han hoppas att cheferna är kapabla att ta tag i de frågorna.  

Där var det några som hade tyckt väldigt, att det vart för mycket sexuella anspelningar 

och sånt där, och det är inte acceptabelt. Ska vi ha tjejer här måste vi också bete oss på 

ett sätt så att de känner sig välkomna. - Mikael Westman, SSAB 
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5.1.6 Sociala hållbarhetskonsekvenser med avseende på olycksfallshantering 

Samtliga respondenter från tjänstemännen i de organisationer som examensarbetet undersökt 

lyfter fram att organisationerna har en konsekvenstrappa för avvikande beteenden eller 

oaktsamhet på arbetsplatsen. Konsekvenstrappan består av olika steg där det första är en 

muntlig varning, sedan en skriftlig varning och till sist skäl för avsked. Karlsson och Westman 

berättar att de utför slumpmässiga kontroller av droger och alkohol på deras industrier medan 

Järv sa att Peab inte har egna rutiner för det.  

I händelse av olycksfall uppger samtliga respondenter att det tas hand om på liknande sätt. En 

mindre händelse tas hand om direkt på plats, till exempel genom omplåstring. Vid en 

allvarligare olycka går en larmkedja igång hos samtliga organisationer där 112 blir inkopplad 

samt platschefer och arbetsmiljögrupper. Krisorganisationer finns alltid att tillgå vid olycka hos 

de tre organisationerna för att finnas som stöd för den drabbade, medarbetande vittnen och/eller 

anhöriga. Den åtgärden finns till för att säkerställa att det inte uppstår fler negativa händelser 

som en följd av chock, uppger samtliga respondenter. Därefter startas alltid en utredning.  

Inom Peab säger Martina Järv att de alltid lägger ut händelser direkt på intranätet för att delge 

samtliga kortfattad information om händelsen och vem som har berörts. För att verka 

förebyggande ger Peab ut ett informationsblad när utredningen är klar för att sprida ut 

information till arbetsplatsen om vilket arbete som utfördes samt hur det borde ha utförts istället. 

Järv uttrycker att de på så sätt jobbar både proaktivt och reaktivt.  

Inom LKAB varierar det i hur olyckan kommuniceras ut enligt Moa Karlsson. Karlsson säger 

att cheferna arbetar med olycksfallsuppföljning där de väljer att lyfta de mer allvarliga 

händelserna. LKAB har infört en säkerhetsuppmaning som innebär att när utredningen är klar 

går de igenom vad som hände, vilka orsakerna var och vad de lärt sig efter olyckan. 

Informationen går ut till samtliga. Här anser Karlsson att LKAB definitivt kan bli bättre. Dels 

genom att dela med sig om vad som hänt, vad de lärt sig, men också ta till sig att olyckan 

orsakades av något och att arbetstagare då tänker större inför de moment de står inför.  

På SSAB säger Roger Strålberg att direkt något inträffat publiceras det på informationsskärmar 

runt om på arbetsplatserna för att informera arbetstagarna om vad som hänt. Efter utredningen 

delges information till de berörda samt till de arbetstagare som utför liknande arbete eller 

hanterar liknande maskiner eller fordon. 

5.2 Intervju med fackliga representanter 
De fackliga representanterna utgör arbetstagarnas perspektiv. Peab region Norrbotten 

representeras av Pär Norberg, huvudskyddsombud som även arbetar i produktionen. LKAB 

representeras av Alf Karlsson, säkerhetskoordinator som även arbetat som skyddsombud. 

SSAB representeras av Thomas Barsk, huvudskyddsombud och regionalskyddsombud.  

5.2.1 Socialhållbarhetsprestation med avseende på utbildning 

Vad gäller säkerhetsutbildning uppger samtliga respondenter att respektive organisation har 

någon form av introduktion och utbildning för personalen. Peabs personal får en introduktion 

och utbildas i heta arbeten, hjärt- och lungräddning, ergonomi och säkra lyft enligt Pär Norberg. 

Därefter ges specialutbildningar till de som ska utföra särskilda arbeten. Norberg uppger att 

skyddsombuden får en grundläggande utbildning inom arbetsmiljö för att sedan få 

vidareutbildningar. Han anser att lite mer introduktion och utbildning till de anställda inte skulle 

skada och lyfter att det skulle vara bra att få upp medvetenheten kring särskilda faror, 

exempelvis risker med kvarts- och stendamm. Peabs arbetsplats kan variera och enligt Norberg 

ges en introduktion till de större arbetsplatserna och riskanalyser utförs vid nya arbetsmoment. 

Däremot tycker han att medarbetarna bör få sitta med i ett tidigare planeringsskede. I övrigt 
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tycker Norberg att medarbetarna implementerar utbildningarna i det vardagliga arbetet och att 

Peab har tillämpat skyddsregler på ett bra sätt där medarbetarna är medvetna om att de ska 

använda skyddsutrustning.  

Alf Karlsson nämner att många som arbetar i produktionen på LKAB har gjort ett aktivt val att 

inte studera och anser att utbildningen inte anpassas efter dessa personer.  

Först har man alltid trott att om man läser, pluggar och går kurser så räcker det, men 

det gör det inte, det handlar om människor där ute som tar sina egna beslut och vissa 

människor är doers som gör grejer, de vill få det gjort och de kan ta genvägar för de är 

så fokuserade på jobbet. - Alf Karlsson, LKAB 

Istället tas regler och paragrafer fram och presenteras på papper eller powerpoint, vilket 

Karlsson inte tror fastnar hos medarbetarna. Under driftstopp är däremot utbildningen anpassad 

och istället används en biosalong där filmer visas. De tio filmerna är animerade och visualiserar 

olyckor som har hänt hos LKAB samtidigt som personer som varit med i eller runt om olyckan 

intervjuas. Karlsson menar att filmerna är väldigt gripande och att det är ett viktigt sätt för att 

förändra beteenden och tankesätt. Denna typ av utbildning kommer även ges för de som arbetar 

i den dagliga driften till hösten där medarbetare från olika verksamheter blandas så att de kan 

prata med varandra och sedan ta med sig detta till fikarummen för att diskutera. I övrigt uppger 

Karlsson att han inför driftstoppen åker runt till underentreprenörer för att bygga kontakter 

genom att prata i fikarummen, bland annat mycket om säkerhet. Däremot anser Karlsson att 

nya medarbetare blir inkastade i arbetet och därför inte får rätt förutsättningar. Karlsson menar 

att det finns brister i erfarenhetsöverföringen och anser att de nya medarbetarna borde få gå 

bredvid någon erfaren. Detta skedde förr i tiden, men Karlsson tror att det inte sker idag på 

grund av de höga kostnaderna, vilket han dock tror ger ett resultat som är tvärtom i det långa 

perspektivet.  

Thomas Barsk uppger att nya medarbetare hos SSAB får en introduktion som består av en 

hälsoundersökning, verksvisning, brandutbildning och en lokal introduktion. Sedan finns det 

en nätbaserad utbildning som alla entreprenörer ska genomföra. Barsk menar att SSAB har höga 

krav på underentreprenörerna och att de följer säkerhetsreglerna. Utöver detta har de använt sig 

av filmer om olyckor och hur de drabbar andra samt haft en person som drabbats av en olycka 

att föreläsa och berätta om sin olycka. Barsk menar att dessa filmer och föreläsningar väcker 

känslor och tror därför att det är ett bra sätt att nå medarbetarna. En annan typ av utbildning 

som Barsk uppger är arbetsmiljödagar och till hösten är det inplanerat dagar där arbetsgrupper 

sätter sig ner och tar fram spelregler för just den gruppen. Barsk tycker inte att alla 

implementerar säkerhetsarbetet fullt ut i sitt dagliga arbete och menar att det tar tid att ändra på 

att man ska hålla reda på varandra och uppmärksamma om någon gör fel eller använder fel 

skyddsutrustning.  

Det slarvas jättemycket. Exempel, vi har jättetydliga regler kring vad man ska ha för 

klädsel, men det slarvas jättemycket. Det är en chefsfråga. Hos oss får man inga 

konsekvenser. Det är därför vi aldrig når fram. Om cheferna skulle sätta ner foten och 

markera att nu har du fel klädsel så skulle det bli så. - Thomas Barsk, SSAB 

Detta problem blir extra tydligt under sommaren då många medarbetare vill ta av sig jackor och 

liknande i värmen. Barsk tror att detta beror på att arbetarna är bekväma och inte förstår 

konsekvensen av vad som kan hända. 

5.2.2 Socialhållbarhetsprestation med avseende på målsättning och kommunikation 

Samtliga fackliga respondenter är medvetna om respektive organisations nollvision avseende 

arbetsplatsolyckor. Peabs fackliga representant Pär Norberg menar att alla hos Peab ska vara 
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medvetna om nollvisionen och målet om halvering, men menar att praktiken tenderar att bli att 

de jobbar på utan att tänka på siffror. Enligt Norberg är inte han medveten om att de uppnått 

målet om halvering. Norberg menar att de flesta är säkerhetsmedvetna utan att direkt tänka på 

målen. Vidare tycker Norberg att nollvisionen bör vara rimlig, men menar samtidigt att det är 

svårt att eliminera skador och olyckor på arbetsplatsen helt då det finns en mänsklig faktor 

samtidigt som maskiner och verktyg används och det sker tunga lyft. Norberg tror att det är 

lättare att reducera de allvarliga olyckorna. Enligt Norberg blir han medveten om målsättningen 

genom möten med bland andra Martina Järv (KMA) och sedan är det delvis hans uppgift att 

kommunicera ut detta vidare i organisationen. Norberg menar att det yttersta ansvaret för 

kommunikationen av säkerhetsmål ligger hos KMA, men att han kan vara behjälplig. Norberg 

menar att Peab, region Norrbotten, inte haft så många allvarliga olyckor, men uppger att det är 

viktigt att inte bli för stolta. 

Det är farligt också att slå sig på bröstet och säga att vi är så duktiga, det händer 

ingenting här. Man måste hela tiden vara med, så att säga. För det händer så himla fort. 

- Pär Norberg, Peab 

Ett annat kommunikationssätt är Peabs intranät och mail, men Norberg säger att dessa inte 

används av de flesta arbetstagarna utan skulle hellre se att informationen skulle tryckas så att 

den fanns på fysiskt papper i fikarummen och menar att det nuvarande sättet kan vara en 

kommunikationsbrist. Det förekommer även planscher där det trycks upp ifall det hänt något, 

vilket Norberg tror att arbetarna tar till sig.  

LKAB:s Alf Karlsson uppger att han även är medveten om årets delmål på 5 arbetsplatsolyckor 

per miljon arbetade timmar, men menar att han inte koncentrerar sig på siffror på det sättet, 

utan arbetar mer operativt och fokuserar endast på att det inte ska ske några olyckor. Karlsson 

anser att nollvisionen är möjlig att nå och uppger att de endast brukar ha en olycka med frånvaro 

under driftstopp, trots att det är många människor som arbetar tätt inpå varandra och att det är 

ett av de värsta momenten de utför under året. Karlsson menar att detta beror på att det är 

extremt hög fokus på säkerhet under dessa driftstopp samt att det ges tid och att underhållsstopp 

tillåts att kosta. Ett planerat underhållsstopp på en till två veckor kostar cirka 600 miljoner. 

Karlsson säger att målsättningen kommuniceras ut till honom genom möten med direktörer, 

skyddsombud och liknande varje vecka. Därefter kommuniceras målsättningen ut på 

säkerhetstimmen där alla medarbetare tas ut från driftstoppen och säkerhetsinformation hålls 

med mikrofon. På detta sätt menar Karlsson att alla medarbetare nås och att informationen inte 

bara når cheferna som har samordningsmöten två gånger om dagen. Ett annat 

kommunikationssätt är informationsskärmar, men där upplever Karlsson att personalen i 

produktionen inte tar till sig av dessa då de inte orkar ta in så mycket information från dokument 

och text. Därför använder de även animerade filmer, utan text, som spelas på skärmarna som 

ett komplement till texten så att informationen når alla. LKAB använder sig även av ett intranät, 

men även där upplever Karlsson att informationen inte är anpassad så att den når alla 

medarbetare då han är tveksam till att alla läser den information som finns på intranätet.  

Förutom organisationens nollvision är Thomas Barsk medveten om SSAB:s mål om att bli det 

säkraste stålföretaget i världen. Barsk anser att en nollvision är svår att uppnå, men menar att 

det är det enda övergripande mål man kan sikta på. 

Det är väl ungefär som det här med trafiken tror jag. Den är väl inte möjlig […] Men i 

det stora kan man inte sikta på annat än noll. - Thomas Barsk, SSAB 

Samtidigt menar Barsk att mer realistiska mål sätts lokalt där de olika avdelningarna sätter upp 

en målsättning som innebär en minskning i olycksfall från föregående år. Barsk menar också 
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att SSAB är väldigt duktiga vad gäller säkerhet under driftstoppen eftersom det är så hög fokus 

på säkerhet, och menar att det är i den dagliga verksamheten skador och olyckor händer. Barsk 

tror att alla medarbetare är medvetna om målet att bli världens säkraste stålföretag, men 

uttrycker att han inte vet ifall alla känner till nollvisionen. Barsk menar att målsättningen 

kommuniceras ut genom en kampanj där en säkerhetsregel gås igenom varje månad och att det 

vid den dagliga styrningen redogörs för hur regeln ska tillämpas. Vidare uttrycker Barsk att 

kommunikation är svårt, särskilt vid skiftarbete där han uttrycker att det ibland är hopplöst. 

Barsk menar att arbetsgrupperna som arbetar dagtid har daglig styrning där arbetsmiljö, 

produktion och andra problem diskuteras, vilket inte skiftarbetarna har på samma sätt och därför 

inte är lika lätta att nå. Ett annat kommunikationssätt är via mail, men även där menar Barsk att 

de som arbetar dagtid har större möjlighet att läsa mailen än de som arbetar skift. Barsk uppger 

att SSAB har använt sig av listor där arbetarna skulle läsa och skriva under ett ark vid vissa 

tillfällen. Barsk är dock inte helt säker på ifall arbetarna nåddes på detta sätt då de får så mycket 

information på samma gång. 

5.2.3 Sociala hållbarhetskonsekvenser med avseende på bakomliggande orsaksfaktorer för 

olyckor och tillbud 

Samtliga respondenter kände mer eller mindre igen sig i att pressade tidscheman, bristande 

styrning, outsourcing och oaktsamhet hos medarbetare var faktorer som påverkar säkerheten på 

deras arbetsplats. För Peab region Norrbotten säger arbetstagarnas representant Pär Norberg att 

alla faktorer ovan stämmer in på Peab region Norrbotten och att tidspressen är den största. Det 

uttrycker sig i att personalen slarvar med städning som resulterar i att det ligger grejer på marken 

och arbetstagare snubblar eller går in i hängande saker från taken. Även i att arbetstagarna inte 

hinner rengöra använda maskiner som fyllts med skräp och konsekvensen blir att nästa gång 

maskinen används flyger skräpet och kan skada nästa helt ovetande användare. Tidspressen 

uttrycker sig även i att arbetstagarna stressar ut på arbetsplatser och kan halka, de tar genvägar 

för att hinna färdigt arbetet och ibland tillämpas inte regelrätt utrustning. Norberg anser att 

arbetsledarna gör det som förväntas av dem och inte ska belastas av tidspressen utan den 

kommer högre upp i organisationen. Norberg tycker att det är arbetstagarna som utför jobbet 

som har bäst insikt på säkerheten och att det ibland motarbetas när arbetstagarna säger att de 

vill ha ett visst hjälpmedel för att underlätta arbetsmoment. Han anser att det bromsas av 

ekonomiska skäl och att det blir en kostnadsfråga på kort sikt, men att de bör ta hänsyn till 

kostnadsminimeringen på lång sikt som det kan medföra med minskade sjukskrivningar som 

exempel.  

Alf Karlsson säger att den största faktorn LKAB har är kompetensbristen. Han menar att LKAB 

anställer personer med rätt kompetens på pappret, men att den inte ligger i linje med arbetet 

som ska utföras. Efter många år inom LKAB erfar Karlsson att de personer som innehar 

kompetens som behövs på LKAB ofta slutar skolan för tidigt och således inte anställs av LKAB 

som fokuserar på avslutad utbildning och betyg istället för färdighet och hantverk. Ytterligare 

en faktor är att ny personal inte får rätt förutsättningar till lärande då han anser att för lite tid 

ges för introduktion och mentorskap och Karlsson uttrycker stor oro över att 

kostnadsmedvetenhet bidrar till osäker arbetsmiljö. Konsekvensen resulterar i att 

erfarenhetsöverföring inte finns och osäker personal finns på arbetsplatsen.  

Man blir kastad in i arbetet utan erfarenhet. - Alf Karlsson, LKAB 

Den stora generationsväxling som sker medför enligt Karlsson att kunskap försvinner och 

kunskapsöverföring saknas. En annan kompetensorsak Karlsson lyfter är att de som utför 

skyddsronder inte har erfarenhet av industrin och ser därför inte de allvarliga risker som kan 

finnas. Han fortsätter med att inrapporteringssystem där tillbud, risker och arbetsplatsolyckor 
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rapporteras tolkas felaktigt. Karlsson menar att det allvarligaste inrapporteringarna försvinner i 

en stor massa av till exempel inrapporterade slangar som ligger på marken. Karlsson uttrycker 

det som att de som analyserar rapporteringen lägger fokus på massan och missar det farliga. 

Vidare säger Karlsson att tekniken idag påstås vara pålitlig, men att i en industri med trånga 

ytor kan det stjälpa en för man kommer inte åt överallt och då får man inte fram hela sanningen. 

Vi har för mycket tro på tekniken och då faller den operativa delen bort. - Alf Karlsson, 

LKAB  

Gällande pressade tidsscheman säger Karlsson att direkt en tidsplan är inblandad blir det 

stressigt för samtliga. Ett problem LKAB har identifierat är att arbetsledare och firmor är vana 

att arbetssättet förhåller sig till en tidsplan som går i första hand och där uppkommer stressiga 

situationer. Vidare menar Karlsson att ingenjörer, främst nya, vill visa framfötter och då vara 

inom utsatt tidsplan, vilket medför att arbetstagarna pressas att arbeta ännu hårdare och längre 

pass vilket han uttrycker blir farligt för samtliga involverade. Oaktsamhet hos medarbetare är 

något som Karlsson säger är en stor faktor till att olyckor sker eftersom han menar att människor 

är ”doers” som vill utföra sitt arbete och då kan ta genvägar för att de blir för fokuserade på 

arbetet de utför. En av de största riskerna som Karlsson lyfter fram bidrar till minskad säkerhet 

är kommunikation och kulturskillnader med underentreprenörer från utlandet. Han menar att 

de är vana att arbetet ska gå snabbt och att säkerheten inte ligger i fokus och där har de svårt att 

kommunicera och säkerställa att de är införstådda med att säkerheten går först.  

Thomas Barsk säger att hanteringen av tidspress blivit bättre men att det fortfarande finns kvar 

i kulturen att arbetet ska gå snabbt och att säkerheten påverkas som följd. Barsk lyfter ekonomin 

som en faktor till att säkerheten försämras och syftar på att de är slimmade som organisation 

och vid frånvaro tar de in personer på övertid, det finns inga marginaler. Han anser att 

kommunikationen brister och efterfrågar att cheferna måste bli mer tuffa i sitt sätt att arbeta. 

De vågar inte vara chefer. Det är ett jätteproblem tycker jag. Speciellt inom arbetsmiljön. 

- Thomas Barsk, SSAB 

Barsk pratar om ryggmärgsbeteende och klimat som påverkande faktorer till säkerheten. Han 

anser vidare att mobiltelefonanvändning är en stor riskfaktor då de tappar koncentration och 

fokus. SSAB har varit särskilt drabbade av att visstidsanställda underentreprenörer varit 

inblandade i olyckor och Barsk säger att de senaste dödsolyckorna är facit på det. Truck-, 

tjärtanks- samt kalkolyckan är de dödsolyckor som han lyfter fram och säger samtidigt att han 

tror att det är ett stort mörkertal gällande visstidsanställda underentreprenörer då de knappt 

använder rapporteringssystemet för olyckor och tillbud. Där ser han en stor svårighet att komma 

åt problematiken eftersom de inte på förhand kan förhindra att olyckor ska ske. 

5.2.4 Sociala hållbarhetskonsekvenser med avseende på hälsa och välbefinnande 

Samtliga respondenter säger att de har nolltolerans mot diskriminering och trakasserier på 

arbetsplatsen, men samtliga respondenter är inte medvetna om visselblåsarfunktionen som finns 

att tillgå på arbetsplatserna. Pär Norberg på Peab uppger att han inte är medveten om 

visselblåsarfunktionen och tror inte heller att arbetstagarna är medvetna om det. Norberg säger 

att psykisk ohälsa sällan förekommer hos arbetstagarna ute på arbetsplats utan att det är ett 

tjänstemannaproblem. 

Det är en arbetsledargrej och platschefsgrej, tjänstemannaproblem för de tar med jobbet 

hem på ett annat sätt än vad gubbarna gör. - Pär Norberg, Peab.  

Alf Karlsson är medveten om visselblåsarfunktionen och tycker att den är bra, men föredrar 

själv att ta tag i problem direkt han ser dem. Karlsson säger att LKAB arbetar intensivt med 
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diskriminering och trakasserier mot kvinnliga arbetstagare och säger att det kan förekomma 

machokultur bland vissa arbetslag.  

Det är vi inte bäst på, det är en lång väg att gå. Det är inte lätt, hade man haft rätt ledare 

hade det varit mycket mindre psykisk ohälsa. - Alf Karlsson, LKAB 

När han upplevt machokulturen har han direkt avstyrt det för att kvinnorna ska känna 

tillhörighet, samtidigt som han säger att även kvinnor kan medverka aktivt i dessa sammanhang. 

Karlsson lyfter att kulturskillnader även träder fram i samarbetet med kvinnor. Karlsson erfar 

många fall där de inhyrda utländska arbetarna yttrar sig om att kvinnor inte har något att göra i 

den tunga industrin och lyfter ett exempel där en arbetsgrupp kvinnor skulle utföra ett tungt lyft 

med en travers och ombad ett arbetslag av inhyrd utländsk arbetskraft som rörde sig under, att 

de skulle flytta på sig av säkerhetsskäl. I det läget flyttade inte personalen på sig utan först när 

kvinnorna hämtade en manlig kollega och han bad dem om exakt samma sak som kvinnorna 

tidigare gjort, så lyssnade dom och flyttade på sig. Detta ser Karlsson som en stor säkerhetsrisk 

som kan resultera i enorma konsekvenser. 

Thomas Barsk är även han medveten om SSAB:s visselblåsarfunktion och säger att det 

förekommit rapporter om sexuella trakasserier av kvinnor. Barsk säger vidare att det finns 

problem med viss jargong och att SSAB till hösten kommer anordna arbetsmiljödagar där 

psykosociala frågor ska diskuteras och riktlinjer ska tas fram i varje arbetsgrupp. 
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6 ANALYS OCH RESULTATDISKUSSION 
 

I detta kapitel kommer det insamlade empirimaterialet från kapitel att analyseras med 

examensarbetets teoretiska referensram. Diskussion kommer föras mellan insamlad empiri 

samt tidigare forskning för att hitta samband och faktorer till examensarbetets övergripande 

syfte. 

 

6.1 Mål och styrningsproblematik 
Hållbarhetsredovisning syftar till att visa ett ansvarstagande gentemot interna och externa 

intressenter (Frostenson et al., 2012) och hållbarhet handlar om att finna en balans mellan de 

ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna (Giddings et al., 2002). De 

hållbarhetsrapporter som granskats i examensarbetet visar att det till största del fokuseras på 

miljö medan den sociala hållbarheten endast får marginellt utrymme. Det är dessutom troligt 

att även bristfälligt social och ekonomisk hållbarhet påverkar miljömässig hållbarhet negativt 

eftersom hållbarhet är ett integrerat synsätt. Det verkar vara komplicerat att redovisa kostnaden 

för den sociala dimensionen, mer än att presentera statistik på faktiska utfall. Organisationerna 

har redovisat en nollvision sedan början av hållbarhetsrapporteringen. 

Hållbarhetsrapporterna visar att det endast skett en marginell minskning och i ett fall en ökning 

sedan första årets hållbarhetsrapport. Detta trots att organisationerna bakom respektive 

hållbarhetsrapport uttalar en nollvision och redovisar att de arbetar intensivt och har stort fokus 

på arbetsmiljö och säkerhet. Samtliga organisationer fokuserar mer på miljö än på den sociala 

dimensionen, vilket kan tänkas bero på att industrier ofta kritiseras för sin miljöpåverkan. Å 

andra sidan är gruv-, stål- och byggindustrin branscher som verkar i särskilt riskfyllda miljöer 

och har hög frekvens av arbetsplatsolyckor. Dessutom är Norrbotten särskilt drabbat av 

dödsolyckor, vilket torde resultera i att de sociala aspekterna, framförallt säkerhet och hälsa, 

ges större utrymme i rapporterna hos organisationerna. Trots hög prioritering av säkerhetsarbete 

visar examensarbetet att det senaste året har skett en ökning i antalet arbetsplatsolyckor jämfört 

med föregående år för två av organisationerna samtidigt som den tredje organisationen uppgav 

att de inom regionen nått sitt delmål om en halvering av allvarliga arbetsplatsolyckor. 

Trots att priset för arbetsplatsolyckor är högt, och till och med vår arbetsmarknadsminister säger 

att en nollvision är starkt prioriterat hos regeringen, finns det ingen tydlig prissättning för skador 

och olyckor. Avsaknaden av pris på säkerhetsrelaterade konsekvenser resulterar i att det är svårt 

att styra dessa processer, vilket bekräftas av Macintosh och Quattrone (2010). Detta gäller för 

hållbarhetsfrågor i allmänhet och sociala aspekter i synnerhet. Det faktum att 

hållbarhetsprestationer inte går att kostnadsföra i dagsläget gör det svårt att uppskatta och 

konkretisera dessa samt faktiskt förstå konsekvensen av olyckor. Dels konsekvenserna för 

individen, men även för organisationen i stort och hur det påverkar resultatet. Vid 

kvalitetsbrister och produktionsfel är det en självklarhet att stoppa produktionen för att utreda 

och åtgärda problemet. Ett driftstopp är oerhört kostsamt för organisationer eftersom det 

resulterar i förlorad produktion. Av examensarbetet framkom det att ett planerat 

underhållsstopp på en till två veckor kostar organisationer flera 100-tals miljoner kronor. Varje 

olycka orsakar kortare oförutsedda driftstopp. Examensarbetet visade att det vid olyckor och 

skador startas en utredning. Frågan är om organisationer stoppar produktionen, på samma sätt 

som vid kvalitetsbrist, om hälsan och välbefinnandet brister för att utreda vad det beror på och 

vilka åtgärder som behöver vidtas. Skulle olyckor prioriteras högre och orsaker granskas direkt 

skulle kostnaderna minska i längden och påverka organisationernas ekonomi positivt. 
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Det har gått tio år sedan organisationerna började hållbarhetsredovisa och nollvisionen 

introducerades. Det faktum att olycksfallsfrekvensen endast minskat marginellt väcker frågor 

om nollvisionen verkligen är relevant att arbeta mot. I realiteten kanske det inte är möjligt att 

arbeta mot en nollvision när det inte finns någon objektifiering i pris, utan det kanske är som 

Zwetsloot et al. (2013) säger att det är den enda etiskt hållbara målsättningen. Säkerhetsarbete 

lyfts fram i rapporterna, men det faktum att det är större fokus på säkerhet under driftstopp och 

att det under dessa perioder knappt sker några skador eller olyckor tyder på att det är möjligt 

att reducera frekvensen markant. Dessa driftstopp är dock oerhört kostsamma. Driftstoppen ger 

goda resultat, vilket är en långsiktig strävan och högt prioriterat hos organisationerna. 

Följaktligen borde samma säkerhetsarbete implementeras i den övriga verksamheten. Att det 

inte förekommer i dagsläget kan tänkas bero på att det är kostsamt. Vid prissättning av olyckor 

skulle kostnaderna för säkerhetsarbetet kunna relateras till kostnaden för arbetsplatsolyckor. 

Det är känsligt att prata om ekonomiska kostnader av olyckor eftersom det kan uppfattas som 

okänsligt gentemot medarbetare då fokus bör vara på människan som drabbas och inte 

ekonomiska förluster. Att fokus bör vara på människan som drabbas utesluter dock inte att 

processen kan prissättas. Swarr (2006) menar att den drivande faktorn hos organisationer är 

pengar, oavsett om det är önskvärt eller inte. Det innebär att dessa problem skulle hanteras i 

högre utsträckning om de ges ekonomiska värden eftersom prissättning skulle resultera i att 

resurser och tid avsätts. Detta påstående gav även examensarbetets respondenter uttryck för och 

menar att deras säkerhetsarbete skulle förändras om kostnaden belastade resultatet. 

Organisationerna står således inför ett etiskt dilemma. Samtidigt som det är oerhört känsligt att 

prissätta säkerhet och hälsa kan prissättning av skador och olyckor vara det mest effektiva sättet 

att faktiskt närma sig målen och sedermera vara den åtgärd som fokuserar mest på människan. 

Åtminstone om det andra alternativet är att inte vidta några åtgärder alls på grund av känslighet 

och då inte heller få någon förändring. Priset för skador och olyckor anses vara otänkbart och 

skulle således troligtvis överstiga kostnaden för att säkerställa en säker arbetsplats. Om detta 

tydliggörs är det tänkbart att införa arbetet i den dagliga verksamheten. En respondent uppger 

att det skulle ske en beteendeförändring om olyckor kostnadsfördes genom en stor 

kraftansträngning på samtliga nivåer samtidigt som styrning skulle kunna implementeras för att 

uppnå målsättningen. Detta visar på att organisationernas redovisning skiljer sig från 

verkligheten, vilket kan kopplas till Deegan och Unermans (2011) beskrivning av särkoppling. 

Målsättning är starkt förknippat med organisationers styrning (Otley, 1999) och det är viktigt 

att medarbetarna görs medvetna om organisationens målsättning samt ges kunskap om hur 

målen ska uppfyllas (Anthony et al., 2014) eftersom målöverensstämmelse uppstår när 

ledningens och de övriga anställdas mål stämmer överens med organisationens övergripande 

mål (Macintosh & Quattrone, 2010). Examensarbetet visar att samtliga undersökta 

organisationer har en långsiktig nollvision, vilket ligger i linje med Zwetsloot et al. (2013) som 

menar att detta är den enda etiskt hållbara målsättningen vad gäller säkerhet. Detta ger även en 

av respondenterna uttryck för och menar att det enda långsiktiga mål som kan siktas på är noll. 

Majoriteten av respondenterna uppger att de tror på att nollvisionen går att uppnå, vilket är 

viktigt enligt Aksorn och Hadikusumo (2008) och Shahin och Mahbod (2006). Samtidigt är 

respondenterna inte övertygade och uppger att så länge de har med mänskliga faktorer att göra 

och att arbetet utförs i en riskfylld miljö är nollvisionen svår att uppnå. Att det finns en 

diskrepans mellan målsättningen och respondenternas övertygelse om att målen inte är möjlig 

att nå på grund av den mänskliga faktorn stärker tidigare analys om nollvision är ett realistiskt 

och relevant mål eller om det endast är upprättat på grund av att det ska uppfattas legitimt. Det 

senare kan kopplas till Deegan och Unermans (2011) beskrivning av särkoppling. 

Samtliga respondenter, både tjänstemän och fackliga representanter, tror att alla medarbetare 

inom respektive organisation är medvetna om den långsiktiga visionen om noll olyckor på 
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arbetsplatsen. Empirin visar att målsättningen i organisationerna sker på koncernnivå och en av 

tjänstemännen säger att det kan finnas problematik i att bryta ner och konkretisera målen. 

Problematiken att översätta övergripande mål till arbetsplatserna kan vara en faktor till varför 

organisationerna inte når målöverenstämmelse eftersom det kan vara svårt för arbetstagarna att 

förstå och arbeta efter dem i deras dagliga arbete. Samtliga tjänstemän lyfter fram att det finns 

brister i kommunikationen som gör att alla inte tar del av nödvändig information, men anser att 

detta säkerställs genom publikation via andra kommunikationskanaler såsom intranät, 

mailutskick eller informationsskärmar. De fackliga representanterna håller med om att det finns 

kommunikationsbrister, men uppger däremot att användandet av de andra 

kommunikationskanalerna för arbetstagarna knappt används. Examensarbetet resultat har visat 

att trots att flera kommunikationskanaler används för att säkerställa att information delges 

samtliga inom organisationen, blir inte utfallet som önskat. Detta tyder på att det skiljer sig i 

uppfattning av kommunikationen mellan tjänstemän och fackliga representanter, vilket kan 

vara en del av varför organisationerna inte når målöverensstämmelse. 

Examensarbetet visar att det finns viss styrningsproblematik där chefer inte gör de anställda 

uppmärksamma på avvikande beteenden och inte heller ser till att dessa beteenden får 

konsekvenser. Chefens beteende kan bero på bristande kompetens eller att de i flera fall tidigare 

varit arbetskollegor med arbetstagarna och således utvecklat en vänskaplig relation och inte 

vågar ge tillsägelser. Detta är problematiskt enligt Watson et al. (2005) som anser att det är 

viktigt att ledningen fullföljer implementerade säkerhetspolicys och processer i praktiken. Att 

chefer inte fullföljer detta i praktiken kan påverka säkerheten på arbetsplatsen då Fang et al. 

(2015) menar att handledare och övervakare har en avgörande roll i förebyggandet av 

arbetsplatsolyckor. Så länge cheferna inte konsekvent implementerar organisationers strategier 

spelar det ingen roll vilken målsättning som finns eftersom måluppfyllelse aldrig kan nås. Det 

här visar vikten av korrekt tillämpad styrning och att det förutsätts en respekt mellan parter för 

att styrningen ska vara möjlig att utföras. Ytterligare en indikation att det förekommer 

styrningsproblematik är att respondenterna många gånger under intervjuerna uttryckte att de 

tror att saker är på ett visst sätt. Detta kan tyda på att det inte finns ett tydligt styrdokument att 

vända sig till, men samtidigt kan det handla om en rädsla för att uttala sig om något som rör 

organisationen 

 

6.2 Inrapportering och utbildningens effekt på säkerhet och hälsa 
Prestationsmätning görs för att signalera hur framgångsrika organisationerna varit med att 

implementera strategier och uppnå målen (Ax et al., 2015; Anthony et al., 2014). 

Examensarbetet visar att samtliga undersökta organisationer använder ett system för att 

rapportera in olyckor och tillbud. Därigenom synliggörs organisationens 

hållbarhetsprestationer avseende säkerhet och hälsa, vilket ligger i linje med Merchants () 

argument. Vidare använder organisationerna ett system för tillbud och riskanalyser som ett 

verktyg för att förebygga olyckor och som ett mätinstrument för hållbarhetsprestationer. 

Empirin har visat på positiva effekter av rapporteringssystemen då organisationerna får 

information om hur arbetsplatsen ser ut samt vilka risker som finns och har upplevts. Däremot 

finns det en diskrepans i hur systemen syftar till att användas och hur de faktiskt används. De 

mer allvarliga riskerna och tillbuden tenderar att gömmas i en massa av lindrigare risker och 

tillbud. De mer allvarliga riskerna och tillbuden skulle synliggöras och därmed kunna 

förebyggas om de skulle graderas efter allvarlighet relaterat till pris eller kostnad. 

Examensarbetet bekräftar att inrapporteringssystem inte garanterar att alla olyckor och tillbud 

synliggörs då tjänstemännen uppger att det finns ett stort mörkertal hos underentreprenörerna. 

Detta tyder på att det finns en diskrepans mellan organisationers förväntningar och 

underentreprenörers agerande. Diskrepansen kan bero på att det finns en rädsla om att bli av 
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med kontrakt vid olyckor och tillbud, trots att olyckan inte nödvändigtvis orsakats av 

underentreprenören utan egentligen kan bero på den mänskliga faktorn, som är en välkänd risk 

oavsett anställningsform, eller på grund av informationsbrist från organisationens sida. 

Samtliga organisationer ger nya arbetstagare någon form av introduktion och utbildning, vilket 

respondenterna ställer sig positivt till och menar att kunskaperna implementeras i det dagliga 

arbetet. En respondent tycker inte att introduktionen är tillräcklig och saknar 

erfarenhetsöverföring samt anser att utbildningen inte anpassas efter arbetstagare i tillräckligt 

hög utsträckning. Två av respondenterna uppger att föreläsningar och visualisering genom 

filmer når arbetstagarna. Examensarbetet visar därav att det är ett slagkraftigt verktyg att lyfta 

fram verkliga händelser som människor berörs av och kan relatera till för att förändra 

människors beteenden och framförallt förbättra deras säkerhetstänk. 

6.3 Bakomliggande orsaksfaktorers effekt på säkerhet och hälsa 
Tidigare studier har visat att arbetsplatsolyckor orsakas av olika faktorer. Några av dessa 

faktorer är bristande styrning, pressade tidsscheman (Mohamed, 2002), outsourcing (Nenonen, 

2011) och oaktsamhet hos medarbetarna (Salminen & Tallberg, 1996). Examensarbetets empiri 

bekräftar samtliga orsaksfaktorer. Däremot blir det komplicerat att säga att det enbart är en 

faktor som orsakar olyckor, utan förklaringen behöver kompletteras. Organisatoriska brister 

och problem påverkar hur arbetet ser ut i organisationen. Stress uppstår ofta på grund av att 

kommunikationen har brustit, vilket är ett resultat av att styrningsarbetet varit otillräckligt. 

Stress uppstår som ett resultat av pressade tidsscheman. Vid sådana situationer prioriteras inte 

säkerheten hos arbetstagarna utan produktion och ekonomiska resultat går i första hand. Detta 

är i enighet med Mohamed (2002) som menar att säkerheten påverkas negativt av pressade 

tidsscheman och bristande styrning. Däremot finns det numer en acceptans inom organisationer 

att arbetet får ta längre tid och följaktligen har tidspressen minskat över tid. För plikttrogna 

arbetstagare är det svårt att tolerera att arbetet inte utförs inom tidsramen och det uppstår en 

diskrepans mellan arbetstagare och ledning, vilket empirin stärker. 

Det finns en tro om att tidspress drabbar underentreprenörer i större utsträckning eftersom dessa 

kommer till arbetsplatsen under en viss tidsperiod för att utföra ett arbetsmoment. Det är inte 

något som examensarbetes empiri kan styrka. Tidigare i analysen har det visats att 

visstidsanställda underentreprenörer inte tillämpar de rapporteringssystem som 

organisationerna har och att det således kan finnas ett mörkertal. Detta mörkertal bland 

underentreprenörerna har presenterats i empirin och kan bidra till att examensarbetet, liksom 

organisationerna, inte kan påvisa det Blank et al. (1995) påpekar. 

Psykisk ohälsa kan träda fram i allt från trakasserier på arbetsplats, sexuella anspelningar, 

diskriminering till stress och hög arbetsbelastning. Samtliga tjänstemän nämner att det finns en 

visselblåsarfunktion implementerad för att ge arbetstagarna en trygghet i att lyfta psykosociala 

problem. Detta bidrar till att uppfylla arbetsmiljölagens syfte om att förebygga ohälsa, vilket 

framgår av 1 kap. 1 § AML (1977:1160). Däremot är inte alla fackliga representanter medvetna 

om denna funktion och tror inte heller att övriga medarbetare är det. Detta tyder på att det skiljer 

sig mellan uppfattningarna hos tjänstemän och de fackliga representanterna. Vidare finns det 

en viss machokultur inom industrierna och detta är något organisationerna försöker motarbeta. 

De arbetar för ett öppet klimat och en hjälpande kultur där chefer tar detta på allvar. Det faktum 

att det finns kvar en viss jargong på arbetsplatser som kan vara svår att arbeta bort gör att arbetet 

med den psykiska ohälsan inte är helt okomplicerat.  

Ytterligare en orsaksfaktor som påverkar säkerheten är kompetensbrist inom organisationen. 

Kompetensbrist kan förekomma i olika situationer inom organisationer. Det finns 

kompetensbrister bland chefer i form av avsaknad av ledarskapskvaliteter. En förutsättning för 
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att styrningen ska fungera är att ledare har dessa kvaliteter och förmågan att utöva dem. Dessa 

åsikter ligger i linje med Fang et als. (2015) argument för att styrning är viktigt och att ledare 

har en avgörande roll i säkerhetsarbetet. Examensarbetets empiri bekräftade Salminen och 

Tallbergs (1996) argument om att en av de huvudsakliga orsakerna till arbetsplatsolyckor är 

kunskapsbaserade felaktigheter. På flera områden har det framkommit tecken på 

kompetensbrist vid utövande av riskanalyser och analys av inkommen statistik från dessa samt 

en tro om att tekniken är mer tillförlitlig än den personliga kunskapen. Resultatet från 

examensarbetet har även konstaterat att det finns kompetensbrist vid rekrytering till 

arbetsplatser, där det är svårt att rekrytera personal som förstår arbetet, har hantverket och den 

erfarenhet som förutsätts för att vara kapabel att se risker. Stora generationsväxlingar påverkar 

både kunskaps- och erfarenhetsöverföring och resulterar i avsaknad av kompetens på 

arbetsplatser. Avsaknad av detta medför att riskmedvetenheten minskar i och med brist på 

erfarenhet av både arbetsplats och arbetsmoment. Det är svårt för nya arbetstagare att förutspå 

konsekvenser av ett handlande i en ny miljö och med nya arbetsuppgifter, vilket stärks av 

empirin. Däremot visar empirin att de äldre mer erfarna arbetstagarna inte anammar de nya 

arbetssätten som presenteras och att dessa i stor utsträckning kan äventyra främst deras egen 

säkerhet. Dessa svar tyder på att respondenterna till stor grad kan bekräfta att kompetensbrist 

är en bakomliggande orsak till varför arbetsplatsolyckor sker på industrier i Norrbotten. 

I enlighet med Salminen och Tallbergs (1996) studie visar empirin att medarbetarnas beteenden 

och oaktsamhet är en faktor som påverkar säkerheten. Empirin visar att arbetstagare kan vara 

plikttrogna och på så sätt kan ta genvägar då de vill få arbetet gjort. Något som kan äventyra 

säkerheten är när att arbetstagare blir bekväma i sin erfarenhet. Empirin bekräftar detta med att 

ryggmärgsbeteende uppstår där vana och rutin kan resultera i en tro om att ingenting kommer 

att hända. Det ligger inte helt i linje med Nahrgang et al. (2011) som menar att arbetsrelaterade 

skador och olyckor minskar när medarbetaren vet vad som ska göras och hur det ska göras.  

Förutom bakomliggande orsaksfaktorer som tidigare studier visat på framkom det i 

examensarbetet att det finns andra faktorer som är typiska för industrier i Norrbotten. Klimatet 

är en faktor som påverkar säkerheten och som organisationerna inte kan påverka på grund av 

sitt geografiska läge. 

 

Teorimodellerna som presenterades i teorikapitlet visar att det förekommer avvikelser så länge 

sociala hållbarhetsprestationer, social hållbarhetsredovisning och sociala 

hållbarhetskonsekvenser inte är i linje med varandra. Examensarbetets resultat visar att det är 

svårt att styra de sociala hållbarhetsprestationerna utan prissättning och att det följaktligen finns 

avvikelser mellan dessa tre aspekter som förhindrar organisationer att nå målöverensstämmelse.  
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7 SLUTSATS 
 

I detta kapitel presenteras de viktigaste slutsatserna och examensarbetets forskningsfråga 

besvaras. Vidare presenteras examensarbetets bidrag och avslutningsvis ges förslag till fortsatt 

forskning. 

Genom att studera hur säkerhetsarbete styrs på industrier i Norrbotten har det erhållits en 

djupare förståelse för hur sociala hållbarhetsprocesser styrs utan prissättning och vad 

konsekvenserna av det innebär. Kunskap om bakomliggande orsaksfaktorer till 

arbetsplatsolyckor samt en förklaring till varför utfallen avviker från målsättningen har 

förvärvats. Den fördjupade förståelsen och förklaringen erhölls genom att besvara 

examensarbetets forskningsfråga:  

Kan sociala hållbarhetsprocesser styras utan prissättning och varför avviker utfallen från 

organisationers målsättning? 

 

Examensarbetets resultat visar att det förekommer avvikelser så länge sociala 

hållbarhetsprestationer, social hållbarhetsredovisning och sociala hållbarhetskonsekvenser inte 

är i linje med varandra. Det framkommer att det är svårt att styra de sociala 

hållbarhetsprestationerna utan prissättning och att det följaktligen finns avvikelser mellan dessa 

tre aspekter som förhindrar organisationer att nå målöverensstämmelse. Examensarbetet har 

bidragit med en förståelse om att det är svårt att styra hållbarhetsprocesser mot en uttalad 

nollvision. Att arbetsplatsolyckor inte prissätts och kostnadsförs på resultatet kan förklara 

problematiken med att nollvision gällande arbetsplatsolyckor inte uppnås då det är svårt att 

konkretisera styrningsprocessen. Som tidigare har diskuterats är en annan förklaring att 

arbetsmiljön på industrier är särskilt riskfyllda och att det följaktligen är svårt att uppnå 

nollvisionen och således avviker utfallen från organisationernas målsättning. Examensarbetets 

resultat gör det möjligt att fastslå att det skiljer sig i uppfattning om säkerhetsarbete, 

medvetenhet och kommunikation mellan tjänstemän och fackliga representanter. Diskrepansen 

medför att målöverensstämmelse inte är möjligt att uppnå. Vidare visar examensarbetet att 

tjänstemännens tro om överensstämmelse kan vara en förklaring till att utfallen avviker från 

målsättningen.  

 

Nollvisionen är den enda etiskt hållbara målsättningen eftersom det är oerhört känsligt att prata 

om någon annan målsättning när det kommer till människors säkerhet och hälsa. Samtidigt 

upprättar samtliga undersökta organisationer delmål för att främst arbeta mot dessa, vilket 

indikerar att delmålen är mer realistiska än nollvisionen. Att acceptera en viss nivå av skador 

och olyckor har visat sig vara känsligt, men så länge de allvarliga olyckorna samt 

dödsolyckorna uppnår nollnivå kan det finnas acceptans på mindre arbetsplatsskador som är 

ofrånkomliga. Examensarbetet visar att det finns många bakomliggande orsaksfaktorer till 

arbetsplatsolyckor, men visar samtidigt att det är möjligt att minimera dessa genom att fokusera 

på och arbeta med säkerhet. Att viljan om nollvision är större än vad som faktiskt är möjligt att 

prestera tyder på att det finns särkoppling mellan organisationens redovisning och det faktiska 

arbetet. För att säkerhetsarbetet ska implementeras i den dagliga driften krävs det att kostnaden 

för att säkerställa en olycksfri arbetsplats är lägre än priset för organisationens skador och 

olyckor. Ur både ett ekonomiskt och mänskligt perspektiv skulle det kunna vara mer lönsamt 

att prissätta olyckor. Kostnaderna skulle troligen öka och belasta resultatet på kort sikt. 

Styrningen skulle kunna anpassas för att minska dessa kostnader på lång sikt och följaktligen 

reducera risken för rättsliga sanktioner och skadad legitimitet. Utan prissättning är det svårt att 

komma från särkoppling och styra hållbarhetsprocesser till en förändring som ökar möjligheten 

att nå målöverensstämmelse.  
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7.1 Examensarbetets bidrag 
Hållbarhetsredovisning avspeglar organisationers arbete med hållbar utveckling och hållbara 

prestationer. Sociala hållbarhetsprestationer har fått liten uppmärksamhet i tidigare forskning 

och än mindre fokus har lagts på aspekten säkerhet och hälsa. Detta examensarbete har bidragit 

till en fördjupad förståelse av värdet att arbeta och redovisa om de sociala hållbarhetsaspekterna. 

De sociala hållbarhetsprestationerna har uttryckts i termer av styrning, målsättning och 

målöverensstämmelse. Syftet var att förstå om sociala hållbarhetsprocesser kan styras utan att 

det finns en objektifiering i form av prissättning. I tidigare studier har styrning uttryckts vara 

beroende av mätbarhet. Skribenterna till detta examensarbete har inte kunnat identifiera tidigare 

forskning som undersöker detta orsakssamband.  

Det här examensarbetet ger ett praktiskt bidrag till organisationer för att förbättra sitt 

säkerhetsarbete. Det ger organisationer möjlighet att analysera arbetet och skapa en reflektion 

kring att tjänstemännens syfte med olika styrmetoder inte implementeras i verksamheten såsom 

de uppfattar att de gör. Dessa aspekter ger en djupare förståelse till varför, trots omfattande 

säkerhetsarbete från ledning, organisationer brister i måluppfyllelse av nollvisionen och att det 

i praktiken enbart är den enda etiskt godtagbara visionen. Examensarbetet kan även bidra med 

insikt för normsättare att ta fram redovisningsregler och principer som genererar till prissättning 

av arbetsplatsolyckor. Reglering skulle underlätta organisationers arbete samt säkerställa att 

arbetet faktiskt utförs.  

Examensarbetet har bidragit med insikten att det är svårt att styra sociala hållbarhetsprestationer 

mot mål så länge det inte finns en mätbarhet för konsekvenserna. Det faktum att det inte finns 

en prissättning på hållbarhetsarbete som kostnadsförs på resultatet gör det svårt att skapa insikt 

till konsekvenserna av ett handlande. Oavsett om det handlar om miljö eller sociala aspekter 

finns det idag inget pris, vilket gör att konsekvensen blir svår att mäta. 

7.2 Förslag på fortsatt forskning 
Det valda undersökningsområdet är fortfarande ett relativt outforskat ämnesområde och därav 

finns det fler möjligheter till fortsatt forskning som bidrar med djupare kunskap inom 

området.  Framtida studier bör därav fortsätta studera prissättningens betydelse för 

hållbarhetsprocesser. Det skulle dessutom vara gynnsamt för forskning om studier riktas på 

andra verksamhetsområden än industrier för att undersöka om problematik i styrning 

förekommer även där. I förlängningen kan det generera i en förändring av redovisningsregler 

och att arbetet mot prissättning tar fart. 

Det skulle vara intressant att ur organisationers perspektiv undersöka hur de ställer sig till 

reglering av att inkludera av hållbarhetskostnader i deras rapportering. Detta examensarbete 

väckte frågor om det hos organisationer, men en djupare analys av ämnet kunde bidra med en 

djupare förståelse av organisationers ställningstagande. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide tjänstemän 
 

Berätta hur ni arbetar med säkerhet inom er organisation.  

I er hållbarhetsredovisning redogör ni för ett mål om nollvision gällande arbetsplatsolyckor. 

Hur gick resonemangen då ni kom fram till den målsättningen?  

Hur ser arbetsgruppen ut hos er som tar fram målsättningar?  

• Hur fortlöper ert arbete med detta mål?  

• Anser ni att er målsättning är möjlig att uppnå? 

På vilket sätt kommuniceras säkerhetsmål ut till de anställda? 

• Följer ni upp hur arbetet går?  

• Hur hanterar ni måluppfyllelse respektive om målet inte uppfylls? 

Ni skriver på er hemsida att ni säkerhetsutbildar er personal. Beskriv hur utbildningen går till. 

• Känner ni att medarbetarna implementerar utbildningens syfte i deras vardagliga arbete 

eller skulle det vara nödvändigt med kompletterande åtgärder? 

Vi har pratat om säkerhetsutbildning. Använder ni ytterligare några åtgärder för att förebygga 

arbetsplatsolyckor? 

Hur arbetar ni mot psykisk ohälsa? 

Känner ni att det brister eller skiljer sig i uppfattning av säkerhet i samband med utförande av 

arbete på någon befattningsnivå inom er organisation? 

Studier har visat att pressade tidsscheman, bristande styrning, outsourcing och oaktsamhet hos 

medarbetare påverkar säkerheten. Vilka faktorer har ni identifierat påverkar säkerheten på er 

arbetsplats?  

Studier visar att visstidsanställda underentreprenörer är involverade i fler och mer allvarligare 

olyckor än fast anställda. Hur är er uppfattning kring detta? 

Om det sker ett tillbud på arbetsplatsen, hur hanteras det inom organisationen? 

Hur hanteras ett avvikande beteende på er organisation? 

Arbetsplatsolyckor är kostsamma för såväl organisationer som för den drabbade anställde. 

Beräknar ni kostnaden som åläggs på er organisationen vid olyckor? 

Hållbarhetskostnader generellt upplevs svåra att mäta och få fram en siffra på. Hur tror ni att 

arbetet skulle förändras om dessa kostnader skulle kostnadsföras i bokföringen och belasta 

resultatet? 

Varför tror ni utfallen avviker från er målsättning när vi pratar om arbetsrelaterade skador? 

 

  



 

Bilaga 2 – Intervjuguide fackliga representanter 
 

Berätta hur ni arbetar med säkerhet inom er organisation.  

Er organisation har som målsättning om en nollvision gällande arbetsplatsolyckor. Är detta 

något ni är medvetna om? 

• Anser ni att målsättningen är möjlig att uppnå? 

På vilket sätt kommuniceras säkerhetsmål ut till de anställda? 

• Upplever ni att organisationen följer upp hur arbetet går?  

• Motiverar säkerhetsmålen er till säkert arbete? 

Organisationen skriver på sin hemsida att de säkerhetsutbildar personalen. Beskriv hur 

utbildningen går till. 

• Känner ni att medarbetarna implementerar utbildningens syfte i deras vardagliga arbete 

eller skulle det vara nödvändigt med kompletterande åtgärder? 

Vi har pratat om säkerhetsutbildning. Använder ni ytterligare några åtgärder för att förebygga 

arbetsplatsolyckor? 

Om det sker ett tillbud på arbetsplatsen, hur hanteras det inom organisationen? 

Hur hanteras ett avvikande beteende på er organisation? 

Psykisk ohälsa pratas det mycket om i samhället idag. Hur ser arbetet ut mot psykisk ohälsa på 

er arbetsplats? 

• Finns det stödfuktioner för de drabbade? 

Känner ni att det brister eller skiljer sig i uppfattning av säkerhet i samband med utförande av 

arbete på någon befattningsnivå inom er organisation?  

Hur upplever personalen säkerheten på arbetsplatsen? 

Studier har visat att pressade tidsscheman, bristande styrning, outsourcing och oaktsamhet hos 

medarbetare påverkar säkerheten. Vilka faktorer har ni identifierat påverkar säkerheten på er 

arbetsplats?  

Vilka utvecklingsmöjligheter ser du för att förbättra säkerheten? 

  



 

Bilaga 3 – Citattabell 
 Tjänstemän Fackliga representanter 

Social hållbarhetsredovisning med avseende på säkerhet och hälsa 

 

 

 

 

Hållbarhetskostnader 

”Jag tror att vi skulle ha 

extremt mycket bättre 

säkerhetstänk och framförallt 

från platsledningen och den 

som är ekonomiskt ansvarig, 

när man verkligen får se det 

svart på vitt att vi kan spara 

mer pengar. 

 

 

Sociala hållbarhetsprestationer med avseende på säkerhet och hälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inrapportering och 

utbildning 

“Men det är klart, man vill inte 

bita den hand som föder.  Så 

där arbetas det med att de inte 

kommer få minus i protokoll för 

att ni råkar göra er illa på 

jobbet, utan vi vill veta för att vi 

ska veta till nästa gång att 

såhär kan vi inte göra.” 

 

“Grundpaketet blir väldig 

generellt så det förutsätter att 

alla tar hem det till sin 

arbetsplats och där kan det 

brista” 

 

“Först har man alltid trott att 

om man läser, pluggar och går 

kurser så räcker det, men det 

gör det inte, det handlar om 

människor där ute som tar sina 

egna beslut och vissa 

människor är doers som gör 

grejer, de vill få det gjort och 

de kan ta genvägar för de är så 

fokuserade på jobbet.” 

 

“Det slarvas jättemycket. 

Exempel, vi har jättetydliga 

regler kring vad man ska ha för 

klädsel, men det slarvas 

jättemycket. Det är en 

chefsfråga. Hos oss får man 

inga konsekvenser. Det är 

därför vi aldrig når fram. Om 

cheferna skulle sätta ner foten 

och markera att nu har du fel 

klädsel så skulle det bli så.” 

 

 

 

 

 

 

 

Målsättning och 

kommunikation 

“Målet är väldigt svårt att 

uppnå så länge vi har med 

mänskliga faktorer att göra” 

 

“Ibland är det inte så lätt att 

bryta ner målen till sin 

arbetsplats. Det har vi sett varit 

lite svårt, så vi har faktiskt haft 

fokusområde, att man ska bryta 

ner övergripande mål på 

arbetsplatsnivå i sin 

verksamhetsplan, att man gör 

det och att det tas på allvar” 

“Det är farligt också att slå sig 

på bröstet och säga att vi är så 

duktiga, det händer ingenting 

här. Man måste hela tiden vara 

med, så att säga. För det 

händer så himla fort.” 

 

“Det är väl ungefär som det 

här med trafiken tror jag. Den 

är väl inte möjlig… Men i det 

stora kan man inte sikta på 

annat än noll” 

 



 

Sociala hållbarhetskonsekvenser med avseende på säkerhet och hälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakomliggande 

faktorer för olyckor 

och tillbud 

 

“De är inne och gör ett 

specifikt moment, ibland under 

en extremt kort tidsperiod... de 

inte hinner ta till sig samma 

säkerhetstänk och samma 

känsla för projektet, utan de är 

in, ut och ska göra sin grej så 

som dom kanske alltid gjort, 

väldigt ofta gör de samma typ 

av arbete alltid, lite mer 

ryggmärgsbeteende och dom 

blir oftast farligare.” 

 

“Jag har jättesvårt att plocka ut 

bara en grej, utan det hänger ju 

ihop.” 

 

“Oftast går det väldigt fort, 

man ringer till entreprenören 

och säger att man har ett jobb 

som ska göras och så kommer 

de hit och gör det. Och vi har 

glömt att tala om det för dom 

att det är massa grejer som de 

måste tänka på innan de utför 

sitt jobb.” 

 

“Man blir kastad in i arbetet 

utan erfarenhet” 

 

“Vi har för mycket tro på 

tekniken och då faller den 

operativa delen bort.” 

 

“De vågar inte vara chefer. 

Det är ett jätteproblem tycker 

jag. Speciellt inom 

arbetsmiljön.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsa och 

välbefinnande 

“Sen är det såklart en 

utmaning, som jag tror många 

organisationer jobbar med nu, 

att ta det här samtalet och så 

vidare och se 

varningssignalerna i tid och ha 

de här öppna klimatet att 

faktiskt prata om hur man 

mår.” 

 

”Där var det några som hade 

tyckt väldigt, att det vart för 

mycket sexuella anspelningar 

och sånt där, och det är inte 

acceptabelt. Ska vi ha tjejer här 

måste vi också bete oss på ett 

sätt så att de känner sig 

välkomna.” 

 

“Det är en arbetsledargrej och 

platschefsgrej, 

tjänstemannaproblem för de 

tar med jobbet hem på ett 

annat sätt än vad gubbarna 

gör. “ 

 

“Det är vi inte bäst på, det är 

en lång väg att gå. Det är inte 

lätt, hade man haft rätt ledare 

hade det varit mycket mindre 

psykisk ohälsa.” 

 

   

 


	FÖRORD
	1 INLEDNING
	1.1 Syfte
	1.2 Disposition

	2  PREMISSER FÖR VAL AV EXAMENSARBETETS INRIKTNING
	2.1 Arbetsplatsolyckor i Norrbottens län
	2.2 Gruv-, stål-, och byggindustri

	3 TEORETISK REFERENSRAM
	3.1 Social hållbarhetsredovisning med avseende på säkerhet och hälsa
	3.2 Social hållbarhetsprestation med avseende på säkerhet och hälsa
	3.2.1 Styrning av hållbarhetsprestationer
	3.2.2 Målsättning och måluppfyllelse

	3.3 Sociala hållbarhetskonsekvenser med avseende på säkerhet och hälsa
	3.4 Sammanfattning av hållbarhetsredovisning, hållbarhetsprestation och hållbarhetskonsekvenser med avseende på säkerhet och hälsa
	3.4.1 Teorimodell


	4 METOD
	4.1 Forskningsansats och vetenskapligt synsätt
	4.2 Litteraturstudie
	4.3 Urval
	4.3.1 Urval av intervjupersoner
	4.3.2 Intervjuer

	4.4 Kvalitativ analysmetod
	4.5 Metoddiskussion
	4.5.1 Trovärdighet
	4.5.2 Äkthet


	5 EMPIRIINSAMLING
	5.1 Intervju med tjänstemän och granskning av hållbarhetsrapporter
	5.1.1 Social hållbarhetsredovisning
	5.1.2 Social hållbarhetsprestation med avseende på inrapporteringssystem och utbildning
	5.1.3 Social hållbarhetsprestation med avseende på målsättning och kommunikation
	5.1.4 Sociala hållbarhetskonsekvenser med avseende på bakomliggande orsaksfaktorer för olyckor och tillbud
	5.1.5 Sociala hållbarhetskonsekvenser med avseende på hälsa och välbefinnande
	5.1.6 Sociala hållbarhetskonsekvenser med avseende på olycksfallshantering

	5.2 Intervju med fackliga representanter
	5.2.1 Socialhållbarhetsprestation med avseende på utbildning
	5.2.2 Socialhållbarhetsprestation med avseende på målsättning och kommunikation
	5.2.3 Sociala hållbarhetskonsekvenser med avseende på bakomliggande orsaksfaktorer för olyckor och tillbud
	5.2.4 Sociala hållbarhetskonsekvenser med avseende på hälsa och välbefinnande


	6 ANALYS OCH RESULTATDISKUSSION
	6.1 Mål och styrningsproblematik
	6.2 Inrapportering och utbildningens effekt på säkerhet och hälsa
	6.3 Bakomliggande orsaksfaktorers effekt på säkerhet och hälsa

	7 SLUTSATS
	7.1 Examensarbetets bidrag
	7.2 Förslag på fortsatt forskning

	8 Litteraturförteckning
	Bilaga 1 – Intervjuguide tjänstemän
	Bilaga 2 – Intervjuguide fackliga representanter
	Bilaga 3 – Citattabell

