
Idésamling till styrelser för  
arbete med hälsa och säkerhet



3
Foto: Ulf Sirborn

Idésamling – Sammanfattning 

SAMMANFATTNING

Den här idésamlingen bygger på ett svenskt forskningsprojekt om bolags-
styrelsers roll för att skapa hälsosamma och säkra arbetsplatser. Forsknings- 
projektet genomfördes under 2016–2019 vid Karolinska Institutet och  
finansierades av AFA Försäkring. Idésamlingen har utarbetats av forskarna 
i samarbete med erfarna styrelseledamöter och är baserad på forsknings-
resultat från detta projekt. Syftet är att ge inspiration till styrelser som vill 
stärka sitt inflytande över hur arbetet med hälsa och säkerhet bedrivs i 
verksamheten. Idésamlingen summeras kortfattat nedan och beskrivs mer 
detaljerat med konkreta exempel i huvudtexten.

Utveckla styrelsens kompetens
Även om det inte krävs en operativ kompetens inom 
arbetsrelaterad hälsa och säkerhet representerad på  
styrelsenivå, bör det finnas en allmän bred kompetens  
inom området. Sådan kompetens ökar en styrelses 
förmåga att göra en mer informerad prioritering av  
hälsa och säkerhet i relation till olika frågor. Det på- 
verkar också vad en styrelse efterfrågar från vd och 
verksamhetsledning.  

Använda nyckeltal till att driva och  
följa upp verksamhetens arbete
Kontinuerlig uppföljning av nyckeltal är ett av styrelsens  
viktigaste verktyg för att få information om verksam-
hetens prestation. Men nyckeltal har även effekten att 
de påverkar verksamhetsledningens val av fokus. De är 
därför också ett kraftfullt styrmedel från styrelsens sida, 
som styrelsen kan utnyttja för att påverka arbetet med 
hälsa och säkerhet. Reaktiva nyckeltal kan med fördel 
kompletteras med proaktiva och aktivitetsbaserade 
nyckeltal.   

Sätta fokus på hälsa och säkerhet för vd, 
verksamhetsledning och organisation
Att sätta fokus på hälsa och säkerhet för vd och verk-
samhetsledning handlar om att integrera frågan i sty-
relsens vanliga arbetssätt. Det sätter tonen från toppen 
för vd och verksamhetsledning, som i sin tur förmed-
lar detta fokus vidare ut i organisationen. Tonen från 
toppen kan även förmedlas direkt ut i organisationen. 
Ett fokus sätts inte genom ett stort event eller en punkt 
på agendan en gång per år – det sätts genom ett envist 
upprepande under verksamhetsåret.

Verka aktivt för ett öppet  
samtalsklimat i styrelserummet
En styrelse är beroende av att få relevant information  
om verksamheten för att kunna prioritera och fatta väl- 
informerade strategiska beslut. Det kräver i sin tur ett 
förtroende mellan styrelsen och dem som har god insyn  
i verksamheten, som vd och arbetstagarrepresentanter. 
Ett öppet samtalsklimat i styrelsen skapas genom att  
ordföranden förmedlar att problem är gemensamma  
snarare än enskilda personers, och genom att leda-
möterna strävar efter att vara lösningsorienterade. 

Låta hälsa och säkerhet driva  
långsiktig lönsamhet 
Ett bolag bör generera vinst till sina ägare. I och med 
att en god arbetsmiljö är associerad till högre prestation 
hos de anställda, samt ökar möjligheterna att rekrytera 
de bästa medarbetarna, är frågan om hälsa och säkerhet 
strategiskt viktig för produktivitet, tillväxt och lönsam-
het på sikt. I linje med det betraktas idag företag som 
kan hantera hållbarhet som säkrare investeringar av 
ledande kapitalförvaltare. 
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ARBETA FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET

Så kan styrelser arbeta  
för hälsa och säkerhet
Bolagsstyrelser rapporterar att deras agerande spelar roll för hälsa och  
säkerhet i företag och organisationer. Det visar ett svenskt forsknings- 
projekt. Men vad kan styrelsen göra rent konkret? 

Bolagsstyrelser rapporterar att deras agerande spelar roll 
för hälsa och säkerhet i företag och organisationer. Det 
visar ett svenskt forskningsprojekt om bolagsstyrelsers 
roll för att skapa hälsosamma och säkra arbetsplatser. 
Forskningsprojektet genomfördes under 2016–2019 
vid Karolinska Institutet och finansierades av AFA 
Försäkring. Men vad kan styrelsen göra rent konkret? 
En rad förslag har kommit fram under forsknings- 
projektets gång och har nu samlats i denna skrift. Syftet 
är att inspirera styrelser som vill stärka sitt inflytande 
över hur vd och verksamhetsledningar bedriver arbetet 
mot bättre hälsa och säkerhet.

En hälsosam och säker arbetsplats bidrar till motiva- 
tion, arbetsglädje och utveckling. Individernas väl-
mående är en framgångsfaktor för företagen, inte  
minst på längre sikt. Aktuell svensk forskning visar att 
styrelseledamöter anger affärsperspektivet som en av 
drivkrafterna för att engagera sig i hälsa och säkerhet. 
De inser att personalens välmående är en förutsättning 
för en hög produktivitet och att en god arbetsmiljö höjer 
förmågan att attrahera och behålla kompetent personal. 

I förlängningen förbättrar det kundernas och andra 
intressenters uppfattning om bolaget (1).  

En ohälsosam och riskfylld arbetsplats kan däremot  
leda till sjukdom, skador och i värsta fall döden. För-
utom lidande för individen försämras även verksam-
hetens ekonomi av en dålig arbetsmiljö. Ett exempel är 
kostnaden för sjuknärvaro, det vill säga anställda som 
är på jobbet trots sjukdomssymtom och som därför 
presterar under sin kapacitet. En studie från Karolinska 
Institutet visar att sjuknärvaro i genomsnitt kostar ett 
företag runt 1 000 kronor extra per arbetsdag för en 
sjuknärvarande anställd som har en månadslön på  
30 000 kronor (2). Potentiellt utgör det årligen en  
kostnad på 253 000 kronor för varje anställd som  
rapporterar höga stresssymtom i medarbetarenkäten.  

Idésamlingen sammanfattar ett urval av de områden 
inom vilka styrelser kan agera för att främja hälsa  
och säkerhet. Fokus ligger på områden där styrelsers 
agerande både kan förväntas ha påtaglig effekt och  
vara genomförbara1. Se figur 1, kvadranten ”Priori-
terade områden för styrelsens påverkan”.  

1. Urvalet av områden gjordes i samarbete mellan forskare och fyra styrelseledamöter, 
vilka individuellt skattade alla identifierade subteman i forskningsresultaten enligt de 
två dimensionerna ”grad av effekt” och ”grad av genomförbarhet”.

Prioriterade områden  
för styrelsens påverkan

Svårt att genomföra  
men god effekt

Inte värt att prioritera Lätt att genomföra men 
begränsad effekt
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Figur 1
Urvalet för områdena i idésamlingen har gjorts utifrån 
en sammanvägd bedömning av respektive områdes  
effekt och genomförbarhet.
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GENOMFÖRBARHET – Inom bolagets kontroll och resurser

Prioriterade områden för  
styrelsens påverkan

Foto: Erilk Cronberg
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STYRELSENS KOMPETENS STYRELSENS KOMPETENS

Utveckla styrelsens kompetens 

En styrelse har vanligtvis god kompetens inom bransch 
och ekonomi. Ledamöterna har god förmåga att fatta 
strategiska beslut och följa upp verksamheten enligt det 
ansvar en styrelse har gentemot sina ägare. Sådan kom-
petens ger också förmåga att ställa initierade frågor till 
och utgöra en rådgivande partner till vd. Eftersom de 
anställdas säkerhet och hälsa påverkar ett bolags lön-
samhet (3), har styrelser anledning att försäkra sig om 
att verksamhetsledningen arbetar med att förebygga 
skador och ohälsa. En styrelse med mer kompetens 
inom just hälsa och säkerhet kommer att försäkra sig 
om detta med större precision jämfört med en styrelse 
som saknar sådan kompetens.  

Operativ kompetens behöver inte finnas representerad 
på styrelsenivå, däremot bör det finnas en allmän bred 
kompetens inom arbetsrelaterad hälsa och säkerhet (4). 
Ledamöterna bör också ha ett intresse för området,  
eftersom det påverkar vad en styrelse efterfrågar från  
vd och verksamhetsledning.  

Vilken slags kompetens inom hälsa och säkerhet som 
behövs i styrelsen är delvis beroende på verksamheten. 
Fysiska säkerhetsrisker finns exempelvis inte i alla verk-
samheter, men där det är aktuellt bör sådan kompetens 
ingå också i styrelserummet. 

Risken för psykosocial ohälsa, som stress eller utmatt-
ning, finns i de mest skilda verksamheter. Dessa risker  
kan förorsaka stora kostnader för både individ och 
verksamhet. Utöver direkta kostnader som sjukskriv- 
ningskostnader, uppstår också indirekta kostnader. 
Ett exempel är bad will om företaget förknippas med 
missnöje och missförhållanden. Ett annat exempel är 
kostnaden för sjuknärvaro. Styrelser med en grund- 
läggande kompetens kan ställa relevanta frågor till  
och krav på vd och verksamhetsledning.  

En annan fördel med kompetens i hälsa/säkerhet är att 
styrelsen kan göra en mer informerad prioritering av 
frågorna.

Vid sidan om strävan att undvika risker kan man också 
anta ett affärsdrivande perspektiv. I och med att en god 
arbetsmiljö är associerad till prestation, innovation, 

engagemang och möjlighet att rekrytera de bästa med- 
arbetarna (5–6), utgör en god prestationsmiljö en strate-
gisk fördel för personalintensiva bolag.

Sammanfattningsvis kan en styrelse:

Säkerställa att grundläggande kunskap i hur människor påverkas av arbetsmiljö och 
ledarskap finns representerad i styrelsen.

Skaffa sig insikt i de kort- och långsiktiga kostnader som undermålig arbetsmiljö är 
förknippad med, inklusive indirekta kostnader.

Fördjupa sin kunskap om lämpliga mål för säkerhet och hälsa, och hur de kan följas  
upp på styrelsenivå.

Foto: Martin Stenmark

”Det är helt avgörande att vi har den typen av kompetens på  
alla nivåer, för det handlar om styrsignaler.  

Är styrelsen skolad i och bara vill jobba med siffror och ekonomi, tror 
jag att det skulle vara på gränsen till farligt för vissa arbetsplatser,  

men också på lång sikt dåligt för ekonomin.”  
 

(Vd, hälsovård/omsorg)

”Om du kompletterar en intresserad styrelse med en medlem som har hög  
kompetens och som kanske har jobbat med saken förut, så kan du få väldigt bra  

output utav det. Jag tror att du kan få en mer nykter syn på i vilken ordning  
olika frågor ska prioriteras.” 

(Styrelseordförande, hälsovård/omsorg)
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ANVÄNDA NYCKELTAL ANVÄNDA NYCKELTAL

Använda nyckeltal till att driva 
och följa upp verksamhetens  
arbete med hälsa och säkerhet 
Kontinuerlig uppföljning av nyckeltal är ett av styrelsens viktigaste 
verktyg för att få information om verksamhetens prestation. Men  
nyckeltal har även effekten att de påverkar verksamhetsledningens  
val av fokus (7). De är därför också ett kraftfullt styrmedel från  
styrelsens sida. Det kan en styrelse utnyttja för att påverka arbetet  
med hälsa och säkerhet.  

 
 

”Om styrelsen skulle efterfråga andra KPI:er för att följa upp 
framdriften än dem jag själv har valt, så skulle det påverka 

mig för då skulle jag lägga lite fokus på det såklart.”  
 

(Vd, bygg)

Nyckeltal för proaktiva aktiviteter som leder till en god 
psykosocial hälsa i bolaget, kan handla om att följa upp 
antalet personalmöten där hållbarhet och stress disku-

teras eller följa upp hur många anställda som deltar i 
företagsinterna hälsoaktiviteter. 

    

När det gäller nyckeltal kopplade till säkerhet och hälsa 
dominerar de reaktiva nyckeltalen. Det innebär att  
styrelser främst följer upp sådant som redan har hänt, 
exempelvis incidenter, tillbud, olyckor och sjuktal. De 
kompletteras ibland med proaktiva nyckeltal, som kan 
fånga risker i en arbetsmiljö redan innan något händer. 
Antalet rapporterade riskobservationer är exempel på ett 
sådant nyckeltal. En styrelse som efterfrågar och följer 
upp antalet riskobservationer ökar sannolikheten för att 
verksamhetsledningen håller fokus på ett proaktivt risk-
förebyggande arbete. 

Ett annat slags proaktivt nyckeltal är att följa upp önsk-
värda aktiviteter. Ett exempel inom säkerhet är antal 
genomförda ”safety walks” som chefer genomför med 
medarbetare. En safety walk liknar en skyddsrond men 
sker oftare, till exempel åtta gånger per år.

När det gäller psykosocial hälsa används ofta med- 
arbetarenkäter för att ta temperaturen på de anställdas 
välmående. Eftersom enkäten vanligtvis skickas ut med 
låg frekvens (varje till vartannat år) fungerar den inte 
särskilt proaktivt. En styrelse som efterfrågar och följer 
upp utvalda indikatorer mer regelbundet uppmuntrar 
en verksamhetsledning till ett mer snabbfotat proaktivt 
förhållningssätt. Välj indikatorerna utifrån risker i det 
specifika bolagets psykosociala arbetsmiljö. Handlar det 
om en pågående omorganisation, e-postlådor som sväm-
mar över, eller tidskrävande administration utan tydligt 
syfte? Styrelsen kan också, med stöd från HR, skapa ett 
nyckeltal utifrån något av resultaten i medarbetar- 
enkäten. Var tredje till var sjätte månad kan vara en  
rimlig uppföljningsfrekvens på styrelsenivå, oftare under 
större organisationsförändringar. 

Sammanfattningsvis kan en styrelse:

Mäta och uppmärksamma det den vill ”ha mer av”.

Driva ett fokus på en fråga i verksamheten genom att aktivt följa upp ett relevant nyckeltal.

Göra det möjligt att uppdra åt vd att agera på trender genom att frekvent följa proaktiva 
indikatorer på risker och ohälsa.

Komplettera med aktivitetsbaserade nyckeltal som följer upp aktiviteter som antas leda till 
hälsa och säkerhet.

Foto: Erik Cronberg
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FOKUS PÅ HÄLSA OCH SÄKERHET FOKUS PÅ HÄLSA OCH SÄKERTHET

Sätta fokus på hälsa och säkerhet 
för vd, verksamhetsledning och  
organisation 

 
 

”Det vi har lyckats med, det är att vi har integrerat det  
strategiska hälsoarbetsmiljöarbetet i den dagliga  

affärsverksamheten, och det är enda sättet.  
Det går inte att ha de här frågorna som stuprör för sig själva. 
Från strategiskt flum-flum ner till operativt, till KPI:er, mål, 
och jag hävdar att vi i dag följer upp det precis som vi följer 
upp tillväxt, lönsamhet, soliditet, likviditet, och så vidare.”  

 
(Styrelseledamot, hälsovård/omsorg)

Följa upp är A och O. Det handlar om att se över 
månadens nyckeltal och ställa frågor kring dem, ställa 
krav, se till att vd driver arbetet. Det är särskilt viktigt i 
de bolag där vd inte spontant driver frågor om hälsa  
och säkerhet. Men även i de bolag där vd tar på sig 
ledartröjan, har styrelsens agerande en stor betydelse 
eftersom det stärker vd i dennes arbete. När styrelsen 
engagerar sig blir inte heller ägarnas långsiktiga avkast-
ning beroende av en vd:s personliga intresse för att 
bygga en verksamhet med sund arbetsmiljö.

Det finns olika metoder att sätta fokus på en fråga för 
vd, verksamhetsledning och organisation. Vissa styrel-
ser väljer att ha hälsa och säkerhet som en obligatorisk 
punkt överst på styrelsemötesagendan, i stället för under 
”övrigt”. Det har naturligtvis ett signalvärde. Ett annat 
sätt är att styrelseordföranden tar upp hälso- och säker- 
hetsfrågor även i informella samtal med vd. Ett tredje 
sätt är att förlägga styrelsemöten ute i verksamheten och 
ta en kort arbetsmiljörunda i samband med mötet, till-
sammans med vd och lokala chefer och medarbetare. 
Ett fjärde sätt är att regelbundet ha HR-direktören som 
föredragande i styrelsen, ett femte att mynta ett ”motto” 
som signalerar bolagets inställning och som levandegör 
värderingar om det får genomsyra intern kommunika-
tion och agerande. 

Konkret innebär att ”sätta fokus” att envist upprepa 
något över tid. Det är inte någon engångsaktivitet. 
Jämför med hur vi får hela och rena tänder. Det räcker 
inte med ett rejält tandläkarbesök en gång per år, vi 
behöver envist borsta tänderna varje dag. Rengöringen 
blir inte lika rejäl som tandläkarbesöket, men den är 
ständigt återkommande och därför den viktigaste  
aktiviteten. Ett fokus sätts alltså inte genom ett stort  
event eller en punkt på agendan en gång per år – det  
sätts genom det envisa upprepandet under verksam- 
hetsåret.

    

Att sätta fokus på hälsa och säkerhet för verksamhets- 
ledningen handlar om att integrera området i styrelsens 
vanliga arbetssätt. Det vill säga, styrelsen bör delta i  
arbetet att: 

• Formulera en vision för hälsa och säkerhet.

• Definiera strategiska fokusområden utifrån  
analys av risker och möjligheter.

• Diskutera rimliga mål för fokusområdena med  
vd och verksamhetsledning.

• Granska och godkänna den aktivitetsplan vd  
föreslår. 

• Kontinuerligt följa upp hur det går under verk- 
samhetsåret och omvärdera vid behov. 

När styrelsen genomför dessa aktiviteter blir följden att 
vd och verksamhetsledningen uppfattar hälsa och säker-
het som ett prioriterat område och agerar därefter:

 
 

”Vad styrelsen gör och inte gör är ju 
extremt viktigt i vilken fråga som helst, 

därför att det som styrelsen pekar på och 
det som styrelsen vill ha uppföljning på 

får stor betydelse för hur  
ledningen agerar om dagarna.” 

(Vd, bygg)

Sammanfattningsvis kan en styrelse:

Sätta tonen från toppen genom att skapa ett fokus på hälsa och säkerhet för vd och  
verksamhetsledning, som i sin tur förmedlar detta fokus vidare ut i organisationen.

Sätta tonen från toppen genom att förmedla fokus på hälsa och säkerhet även direkt  
ut i organisationen.

Vara uthållig när det gäller att uppmärksamma hälsa och säkerhet.

Foto: Erik Cronberg



Foto: Erik Cronberg
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ÖPPET SAMTALSKLIMAT ÖPPET SAMTALSKLIMAT

Verka aktivt för ett öppet  
samtalsklimat i styrelserummet

 
 

Det viktiga ligger ju i att det finns förtroende, så att man  
inte döljer saker för att man är rädd att lyfta upp dem.  
Det är något man skapar över tiden, så man förstår att  

det här är ett ömsesidigt beroende.  
Så det finns en öppenhet, man vet att man inte behöver  

dölja något, för om det är ett problem,  
är det ett gemensamt problem.  

Det är inte bara för vd eller för oss, utan det är  
ett gemensamt problem som vi måste hantera.  

 
(Styrelseordförande, tillverkning)

”Hierarkiska organisationer har alltid ett filter,  
det är ju oftast så att ledningen sist får veta vad som egentligen händer  

när det uppstår problem i en verksamhet.

Så det gäller ju att försöka skära igenom den där typen av filter och få  
så mycket relevant information som möjligt. 

Ibland blir den här informationen rätt ”biased” också.  
Men jag tycker att det där är nånting som är väldigt bra i Sverige,  

att vi har arbetstagarrepresentanter i styrelserna.  
För det gör att man kan bryta igenom de filter som alla sådana här  

organisationer egentligen har.” 

(Styrelseordförande, handel)

En styrelse är beroende av att få relevant information 
för att kunna prioritera och fatta välinformerade strate-
giska beslut. Styrelsen har ofta ingen direkt inblick i den 
operativa verksamheten, vilket ger vd och verksamhets- 
ledning ett informationsövertag gentemot styrelsen. För 
att styrelsen ska få relevant information krävs ett för- 
troende mellan styrelsen och dem som har god insyn, 
till exempel vd och arbetstagarrepresentanter. Därför  
är det viktigt att aktivt verka för ett klimat i styrelse-
rummet där ledamöterna utan oro för kritik eller ifråga- 
sättande kan lyfta problem från verksamheten eller 
ställa frågor, och där olika åsikter välkomnas. Forskning 
visar att grupper där avvikande åsikter är tillåtna fattar 
mer genomtänkta beslut (8). Exempel på beteenden 
som stänger samtalsklimatet är kritiskt eller ignorant  
bemötande, skuldbeläggande, ifrågasättande och 
bestraffningar. 

Ett öppet samtalsklimat i styrelsen skapas genom att  
ordföranden förmedlar att problem är gemensamma  

snarare än enskilda personers, och genom att leda-
möterna strävar efter att vara lösningsorienterade. Ett 
öppet samtalsklimat främjas när det blir tydligt att  
olika åsikter är välkomna och genom att både positiv  
ch negativ information förmedlas. När det gäller hälsa 
och säkerhet har arbetstagarrepresentanterna ofta unik  
information om hur det fungerar i verksamheten. 
Samtidigt kan det vara en utmaning för ovana arbets- 
tagarrepresentanter att ta plats i styrelserummet, som 
oftast skiljer sig från arbetsvardagen. De kan därför 
behöva involveras mer aktivt, till exempel genom ett 
informellt möte med vd före styrelsemötet och att sty-
relseordföranden under styrelsemötet säkerställer att 
arbetstagarrepresentanternas synpunkter kommer fram. 
Med ett samtalsklimat i styrelserummet som präglas av 
att man hellre vill få för mycket information än för lite, 
ökar chansen att verksamhetsledningen sprider denna 
kultur vidare ut i organisationen. 

Då kan problem komma upp till ytan och hanteras.      

Sammanfattningsvis kan en styrelseordförande:

Skapa ett öppet samtalsklimat i styrelserummet för att få reda på relevant information.

Särskilt underlätta för arbetstagarrepresentanterna att förmedla synpunkter om hälsa 
och säkerhet från ”golvet”. 

Vara medveten om att den ton man sätter i styrelserummet kan sprida sig ner i 
verksamheten.



16 17

LÅNGSIKTIG LÖNSAMHET LÅNGSIKTIG LÖNSAMHET

Låta hälsa och säkerhet  
driva långsiktig lönsamhet 
I Aktiebolagslagen (2005:551) står det att om bolagets verksamhet  
ska ha ett annat syfte än att ge vinst till aktieägarna, ska detta anges 
i bolagsordningen. Ett bolags själva existensberättigande är sålunda 
vinstgenerering. Det står inte i motsats till arbete med en god hälsa 
och säkerhet. Snarare är de två intimt förbundna. 

Världsledande kapitalförvaltare har i linje med detta upp- 
manat investerare att satsa på företag som kan hantera håll- 
barhet, då dessa företag anses kunna behålla tillväxt och  
lönsamhet på sikt. Övriga företag betraktas som en invester-
ingsrisk (9). Det kan därför vara värdefullt för styrelser  
att efterfråga ett tydligt ägardirektiv för långsiktig lönsam-
het och komma överens med vd om hur den ska uppnås. 
Investeringar i hälsa och säkerhet kräver långsiktighet. Det 
gäller också att se upp med satsningar på andra områden  
som kan vara gynnsamma på kort sikt men mycket kost-
samma på längre sikt, om de påverkar de anställda negativt. 

Behovet av att ställa sig över månads- och kvartals- 
rapportering blir tydlig när det gäller hälsa och säkerhet: 

 
 

”Man måste skilja på kortsiktig  
lönsamhet och långsiktig lönsamhet.  

Att vi fattar beslut om att avstå lönsamma 
men riskfyllda projekt, det handlar ju om att 
vi tror att det är bättre lönsamhet på lång sikt 

att göra det, i stället för att kortsiktigt gå in 
och ta väldigt stora risker för att kanske tjäna 
lite mer pengar då, med risken att det är en 

konsekvens att många människor har  
skadats under tiden.” 

(Vd, bygg)

 
 

”Jag har en ganska klar analys av hur vi ska kunna få  
produktiv tid ur varenda timme som folk är på jobb,  

på ett sätt som gör det både spännande och utvecklande,  
men samtidigt skapar goda ekonomiska resultat.  

Det är att få till den synergin, att  
‘det är bra för mig och det är bra för företaget’.”  

 
(Styrelseordförande, bygg)

Sammanfattningsvis kan en styrelse:

Bedöma värdet av hälsa och säkerhet ur ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv.

Hantera hälsa och säkerhet som en integrerad del av beslutsfattandet:  
De negativa effekterna på området kan komma som en oavsiktlig och oreflekterad  
följd av beslut på andra områden.

Integrera hälsa och säkerhet i konsekvensanalyser inför affärsmässiga beslut.

Noggrant redogöra för bolagets arbete med hälsa och säkerhet i 
hållbarhetsredovisningen.    

Avslutningsvis står det klart att styrelsen både 
kan och kanske bör ta aktiv del i att främja hälsa 
och säkerhet på företag och i organisationer. 
Som alltid när det gäller styrelsearbete hand-
lar det först och främst om att ledamöterna 
själva intresserar sig för frågan, och inser 
vilken betydelse den har för företagets framtid. 
Styrelseledamöter ska inte arbeta operativt, men 
genom att engagera sig i rätt frågor, ställa krav, 
följa upp och agera bollplank gentemot vd och 
ledningsgrupp, utövar den ett inflytande över 
alla medarbetare. 

Foto: Erik Flyg

Foto: Erik Cronberg
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