
Vem vinner på  
en bra arbetsmiljö?
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Lönar sig arbetsmiljö?
Lönar det sig att jobba med arbetsmiljön? Kan det verkligen ge 
något klirr i kassan?

Lägre sjukfrånvaro betyder snabbt pengar i företagets kassa. En liten 
sänkning av sjukfrånvaron ger mycket tillbaka åt arbetsgivaren.

Men vinsterna är fler än bara sänkta kostnader. Arbetsmiljösats-
ningar gör att de anställda mår bättre och trivs mer på sina arbets-
platser. Det innebär förbättrat produktionsresultat och ökad eko-
nomisk utveckling.

Att minska sjukfrånvaron ger vinster i flera led – ökad hälsa bland 
de anställda, minskade kostnader för vård och sjukersättning samt 
ökade inkomster för företaget.
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Jonatan Sundelin, Byggnads. Foto: Mattias Ahlm.

Är arbetsmiljö viktigt?
Vilka är de viktigaste fackliga områdena? Är det anställningstrygg-
het och uppenbara plånboksfrågor om lön och skydd mot inkomst-
förlust?

När vi frågar arbetstagarna så är arbetsmiljön självklart lika 
viktig.

Den fackliga uppgiften är att arbeta för bra jobb som ger med-
lemmarna goda förtjänster vid rimlig arbetsbelastning.

Arbetsmiljö är det som påverkar människan på arbetsplatsen, typ 
buller och kemikalier – men också vad man ska göra och hur hårt 
man ska jobba, arbetstider och inflytande över arbetet samt hur man 
trivs med chefer och arbetskamrater.



Det finns bara vinnare
medlem ska ställas utanför arbetslivet 
på grund av ohälsa.

Den enskilde vinner …
Många av LO-förbundens medlem-
mar kan inte arbeta fram till pensions-
åldern på grund av att arbetsskador 
eller annan ohälsa leder till långtids-
sjukskrivningar och utslagning från 
arbetsmarknaden.

Arbetslivet måste förändras och ut-
vecklas så att alla får möjlighet att del-
ta. Alltför många av LO-förbundens 

Alla vinner på en bra arbetsmiljö.
Den enskilde som får utföra sitt 

jobb i en säker, trygg och utvecklande 
arbetsmiljö kan arbeta ett helt yrkesliv 
med hälsan i behåll.

Arbetsgivaren som får lägre kost-
nader, bättre produktionsresultat och 
ekonomisk utveckling.

Samhället som får skatteintäkter av 
arbetsinkomster i stället för att betala 
vård och sjukersättning.

Nästa steg för välfärden är ett ar-
betsliv där det går att arbeta till ordi-
narie pensionsålder med bibehållen 
hälsa. För att skapa ett sådant arbets-
liv krävs mer samarbete mellan arbets-
tagare, arbetsgivare och samhället. Det 
tjänar alla på.

Fackets uppgift är att vara ett stöd 
för medlemmarna och kämpa för en 
god arbetsmiljö där människor mår bra 
och trivs med sitt arbete.

Den grundläggande fackliga utgångs-
punkten är att alla medlemmar i arbets-
för ålder har rätt att försörja sig själva 
genom eget förvärvsarbete. Det är inte 
rimligt att de som arbetar för vår ge-
mensamma välfärd och produktion 
blir skadade och sjuka av jobbet. Ingen 



Det finns bara vinnare
medlemmar far illa av en dålig arbets-
miljö. De har arbeten som är hårt styr-
da med monotona arbetsuppgifter med 

små möjligheter att påverka sitt arbete 
och ingen möjlighet till utveckling.

Ohälsan är tydligt bunden till klass 
och kön. Arbetare är värre drabbade än 
tjänstemän och kvinnorna värre drab-
bade än männen.

Det är ett stort slöseri med mänskliga 
resurser som orsakar den enskilde med-
lemmen besvär och lidande men också 
ger upphov till ekonomisk skada.

… liksom arbetsgivaren …
Tänk om alla arbetsgivare tog lika 
väl hand om sina anställda som med 
maskinerna på företagen.

Maskinerna får självklart regelbun-
den service. Lika självklart borde vara 
att arbetsgivaren investerar i den vik-
tigaste resursen – arbetstagarna. En 
svensk studie visar att de i särklass 
största effekterna av att investera i per-
sonalen är ökad produktivitet, kvalitet 
och försäljning.

Det är vanligt att en sjukskrivning 
på sex månader kostar arbetsgivaren 
mer än 100 000 kronor om kostnader 
för sjukfrånvaro, rekrytering och in-
skolning av ersättare samt eventuell re-
habilitering räknas samman. Ofta kos-
tar den mycket mer. En dags frånvaro 
kostar minst tio procent av månads-
lönen.

Forskning visar att arbetsmiljösats-
ningar betyder mer för intäkterna än 
för kostnaderna. Minskad sjukfrånva-
ron ger vinster i flera led. Det minskar 
sjuklönekostnaderna men ger också 
ökade inkomster. Försäljningen eller 
produktionen minskar om sjukskriv-
ningarna orsakar brister i kvalitet med 



anledning av att bemanningen är för 
låg eller om ersättaren får dålig intro-
duktion och därmed begår misstag i 
arbetet.

… och vinnare är samhället
Samhällets utgifter för ohälsan är 90 
miljarder per år.

Det finns siffror som tyder på att då-
lig arbetsmiljö kostar oss två procent av 
BNP i utebliven tillväxt. Två procent 
av bruttonationalprodukten, BNP, är 
sex miljarder kronor.

Mot denna bakgrund är det obegrip-
ligt att den borgerliga regeringen sänkt 
Arbetsmiljöverkets anslag med 30 pro-
cent, lagt ner Arbetslivsinstitutet och 
dragit in anslaget till arbetsmiljöut-
bildning. Det innebär en sämre tillsyn 
av riskerna för liv och hälsa på jobbet, 
att forskning om löntagarnas förhål-
landen på arbetet tystas och att skydds-
ombuden får sämre utbildning.

Sverige har allt att vinna på en bättre 
arbetsmiljö. Förutom att minska det 
mänskliga lidandet kommer sjukdagar 
samt kostnader för vård och rehabili-
tering att ersättas av arbetsinkomster 
och därmed skatteintäkter.

Skyddsombuden gör det 
lönsamt
Det är arbetsgivaren som ansvarar för 
att arbetsmiljön är bra. Det gäller såväl 
den tekniska utrustningen som plane-
ringen av arbetet.

Skyddsombuden är arbetstagarnas 
representant i arbetet för en bra arbets-
miljö. De är valda av medlemmarna 
och således också fackligt förtroende-
valda. Deras rättigheter och skyldig-
heter finns reglerade i arbetsmiljölagen 
och förtroendemannalagen samt i kol-
lektivavtal.

Skyddsombuden har en unik ställ-
ning där deras arbete är att företräda 
arbetskamraterna och medverka till 
att arbetsgivaren fullgör sina skyldig-
heter enligt lag och avtal som berör 
arbetsmiljön. Arbetsgivarna har nytta 
av skyddsombudens kunskap om hur 
arbetsmiljöarbetet kan bedrivas och 
vilka åtgärder som behövs för att skapa 
bra miljöer.

Skyddsombuden är nyckelpersoner 
för en bättre arbetsmiljö. Det är ett 
viktigt fackligt uppdrag och deras in-
sats har stor betydelse för hur männis-
kor mår och trivs med sitt arbete.

Om skyddsombud och arbetsgivare 
gemensamt lyckas att anpassa arbets-
miljön till människan och inte tvärt-
om blir arbetsplatserna friskare. Med 
friskare arbetsplatser får vi fler i arbete 
och därmed mer resurser för en gemen-
sam välfärd.

Det är avgörande för att möta fram-
tidens krav på lönsam produktion. n

Staffan Igelström, IF Metall. Foto: Mattias Ahlm.



Illustration: Robert Nyberg.



Broschyren ”Vem vinner på en bra arbetsmiljö?” visar att alla är vinnare. 

Den enskilde arbetstagaren, arbetsgivaren och samhället.

Alla tjänar på att förbättra arbetsmiljön. Ett arbete som är nödvändigt 

för att möta framtidens krav på lönsam produktion.

Om skyddsombud och arbetsgivare lyckas att anpassa arbetsmiljön till 

människorna och inte tvärtom blir arbetsplatserna friskare. 

Med friskare arbetsplatser får vi fler i arbete och därmed mer resurser 

för en gemensam välfärd.

©
 2

00
7 

La
nd

so
rg

an
is

at
io

ne
n 

i S
ve

ri
ge

   
På

 o
m

sl
ag

et
: E

ri
ca

 K
ih

lm
an

, S
ek

o.
 F

ot
o:

 B
os

se
 K

in
nå

s 
  G

ra
fis

k 
fo

rm
: M

ac
G

un
na

r –
 In

fo
rm

at
io

n 
&

 M
ed

ia
   

Tr
yc

k:
 E

la
nd

er
s 

B
er

lin
gs

, M
al

m
ö 

20
07

   
is

bn
 9

1-
56

6-
23

85
-2

   
07

.0
6 

  5
0 

00
0


