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Medlemsenkät-Finansiella bonussystem relaterad 
till sitt arbetsmiljöarbete   

Vad 

På uppdrag av en SÄKU medlem, så önskades en enkätundersökning som kan 
beskriva hur vanligt det är med ett finansiellt bonussystem mot ”mätetal” rörande 
arbetsmiljöarbetet (ex LTI, LTIFR KPI m.m) bland SÄKU medlemmarna. 

 

Metoden 

En enkät skickades ut med logik inbyggd i sig för att särskilja på svarande som har ett 
finansiellt bonussystem mot ”mätetal” rörande arbetsmiljöarbetet mot de som inte 
har det. 

Svarande man ”ja” på fråga 1 ” Premierar ditt företag det systematiska 
arbetsmiljöarbetet med ett finansiellt bonussystem där den finansiella bonusen är 
baserad på "mätetal" rörande arbetsmiljö (ex: LTI, LTIFR, KPI) ”. Så behöver den 
svarande även svara på fråga 2,3 och 4. Därefter är enkäten klar.  

 

Svarade man ”Nej” på fråga 1 behövde man enbart svara på fråga 5 och 6.  
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Resultat och slutsats 

Enkätresultatet ska inte ses som vetenskapligt utan det är upp till varje organisation 
att dra sina egna slutgiltiga slutsatser. 

Enkäten fick 106 svar. Där 48 svarade att deras organisation har ett finansiellt 
bonussystem och 58 svarade att deras organisation inte har det. Det genomsnittliga 
betyget på frågan hur nöjd man är med sina mätetal som det finansiella bonunset är 
baserad på är 2,6 av 5 stjärnor.  

Finns tecken att proaktiva parametrar och mätetal ger ett snitt högre nöjdhet till 
antalet stjärnor. Dock finns även svarande som tycker att KPI, LTI och andra reaktiva 
paramaterar är bra mätetal att basera sitt bonussystem på.  
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För svarande som svarade ”Ja” om han hade ett finansiellt 
bonussystem; 

17 av 48 gav sitt finansiella bonussystem betyget 2 eller lägre. Dessa bonussystem 
tenderar vara baserad på mätetalen LTI, TRI, LTIFR och TRIFR och övriga.  

20 av 48 gav sitt finansiella bonussystem betyget 3 eller högre. Dessa bonussystem 
tenderar vara baserad på proaktivt säkerhetsarbete, Antal rapporterade 
riskobservationer, men även reaktiva mätetal som TRI, LTIF.   

En hypotes till varför en del uppfattar det som positivt med att ha reaktiva mätetal och 
parametrar till sin bonus, är att det åtminstone finns en bonus kopplat till arbetsmiljöarbete.  

 

För svarande som svarade ”Nej” om han hade ett finansiellt 
bonussystem; 

 

58 svarade att de inte hade ett bonussystem och fick fråga 5 som löd 

”Tror du att ett finansiellt bonussystem relaterad till arbetsmiljö skulle leda till ett bättre 
systematiskt arbetsmiljöarbete? ” 

 

16 av 53 svarade att man tror att ett finansiellt bonussystem har en positiv effekt på det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

29 av 53 svarade att man inte tror att ett finansiellt bonussystem har en positiv effekt på det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. En motivering som beskrev mångas resonemang till varför 
är följande;  

 

• ”Drivkraften till att bedriva SAM är inte hållbar med ett finansiellt bonussystem, 
drivkraften behöver vara kultur, omsorg, genuint intresse, viljan att arbeta med 
ständiga förbättringar, att påbörja med också avsluta relevanta åtgärder. KPI:er som 
ska uppnås kan dessutom få motsatt effekt beroende på hur målet är specat, typ 
"om jag inte rapporterar" eller "om jag ljuger lite och säger vi är klara" för att bli 
grön och få pengar får incitamentet motsatt effekt.” 
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8 av 53 svarade att man inte vet om ett finansiellt bonussystem har en positiv effekt på det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. En motivering som beskrev mångas resonemang till varför 
är följande;  

 

• ”Både ja och nej. Sätts dessa på individnivå (typiskt på chefsnivå) är risken 
överhängande att siffror manipuleras, t ex att olyckor och tillbud nedgraderas till att 
inte vara lika allvarliga som de kanske är osv. Arbetet blir styrt ifrån att gynna den 
egna ekonomin snarare än att förbättra kulturen kring detta. Dessutom engagerar 
det inte samtliga medarbetare utan det kan snarare skapa misstro. Sätts bonusen 
däremot som att den faller ut till samtliga medarbetare (som t ex en procentuell 
andel) kan det skapa ett bra incitament för ett bättre arbete kring arbetsmiljö. 
Viktigt är att fundera på hur målen formuleras. Att räkna antalet förbättringar som 
gjorts kan vara mer motiverande än att målsätta incidenter (åtminstone på kort 
sikt). Om man till exempel sätter som mål att man ska ha 0 olyckor som leder till 
sjukskrivning och det inträffar en sådan olycka tidigt på året, så kommer det vara 
omöjligt att nå målet för innevarande år. Det är ju inte särskilt motiverande”.  

 
 

 

 

 

e 
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Fråga 1: Premierar ditt företag det systematiska 

arbetsmiljöarbetet med ett finansiellt bonussystem där 

den finansiella bonusen är baserad på "mätetal" 

rörande arbetsmiljö (ex: LTI, LTIFR, KPI )? 
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Fråga 2: Vad för mätetal den finansiella bonusen är 

baserade på, 

 

Fråga 3: Ifrån 1–5, hur nöjd man är mitt sitt finansiella 

bonussystem baserad på sina mätetal.  

 

Fråga 4: Motiveringar till sitt betyg 

 

 



 

2 

 

En vikting hur nöjd med är mitt sitt finansiella 

bonussystem relaterad mot arbetsmiljöarbetet.  

Vad för mätetal relaterad till erat 
arbetsmiljöarbete ingår i er finansiella 
bonussystem? 

1-5 stjärnor   
Hur nöjd man är 
med sina mätetal   

Motivera ditt svar, finns det eventuellt andra parametrar som borde ingå ? 

sjukfrånvara 1 borde inte vvaa med 

TRI, LTI, Risk reducering 1 Bonus på händelser som man inte har direkt påverkan på styr på fel sätt mot SAM.  
Ska det utdelas bonusar ska det var på hur väl man arbetar i SAM's anda.  
Bonus ska vara på genomförda aktiviteter enligt plan och inte på händelser. 

LTAR, antal obseravtioner  1 Mätetal kopplat till arbetsmiljö borde inte vara kopplad till ett bonussystem 
 (som bara gäller vissa personer)  

LTIF, frekvens olyckor egen personal 1 LTIF ger inte en fullständig bild av olyckorna på arbetsplatsen, speciellt när  
det bara är egen personal i  
nyckeltalet. Bättre att titta på totala antalet olyckor, oavsett frånvaro  
och egen/extern personal. 

LTIF 1 Mycket bättre med ett mer proaktiv mätetal typ antalet riskrapporter,  
medarbetar engagemang , safety II  
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Vad för mätetal relaterad till erat 
arbetsmiljöarbete ingår i ert finansiella 
bonussystem? 

1-5 stjärnor   
Hur nöjd man är med sina 

mätetal   

Motivera ditt svar, finns det eventuellt andra parametrar som borde ingå? 

LTI 1 Bonussystemet gäller för hela företaget, men vi har olika verksamheter  
vilket innebär att vissa delars verksamhet påverkar allas bonus. En bonus bör väl 
baseras på prestation, tänker jag. Sedan känner jag väl själv att det blir lite "om 
gruppen har klarat sig utan skador under veckan så blir det tårta till fredagsfikat". 

LTIF 1 Allvarlighetsgrad, åtgärder 

LTIF4 1 Ja man borde titta på mer än bara frånvaroolyckor mer än 5 dagars frånvaro. 
 Man släpper resten och det känns som att statistiken är viktig bara för bonusen och 
inte för verkligheten.  

Måltal på sjunkande trend på allvarliga 
olyckor. Ej uppnått mål = ej bonus.  
Samt på vissa chefsnivåer och i FLÖK (för YA) 
med antal rapporterade riskobservationer. 

1 Ingen bonus alls på något reaktivt värde, KPI. Möjligen på någon  
parameter som syftar till proaktivt arbete. Men egentligen bara till person som själv 
gjort något positivt. Ingen ovanstående personal ska få bonus för underställd 
personals initiativ. 

LTI 1 Jag anser inte att LTI ska vara kopplat till bonus, stor risk för att olyckor mörkas och 
inte rapporteras. 

LTIF 2 Vet ej 
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Vad för mätetal relaterad till erat 
arbetsmiljöarbete ingår i er finansiella 
bonussystem ? 

1-5 stjärnor   
Hur nöjd man är med sina 

mätetal   

Motivera ditt svar, finns det eventuellt andra parametrar som borde 
ingå? 

Antal olyckor med personskador 

 

2 Bör vara mer fokus på status gällande förebyggande arbetsmiljöarbete 

 

LTIFR 2 Det finns risker att mätetalet motiverar till hur statistik kan 
 snyggas till. Viktigare är ledande KPI:er vilket vi också har. 

TRIFR 2 TRIFR är inte bästa sätt att mäta arbetsmiljö, en viktig fråga är finansiell 
bonus?? Är det något som driver förändring? vikten av en  

Antal LTI's finns med som bonus för vissa högre 
chefer  

2 Det kan vara relevant i uppstarten av säkerhetsarbetet för att få extra  
fokus men man måste vara observant på att det kan leda till att man 
försöker mörka. 

Rapporterad osäkra förhållande och osäkra 
agerande 

2 åtgärder stängda (% stängda åtgärder / rapporterade risker) 

LTI, TRI 2 Det vore bättre med proaktiva mätetal, dvs premiera aktiviteter som främjar 
 en bra arbetsmiljö, istället för att premiera frånvaro av misslyckat 
arbetsmiljöarbete 

LTI och antal observationer per anställd 2 Kvaliten blir lidande på säk arbetet när målet är en bonus i form av pengar 
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Vad för mätetal relaterad till erat arbetsmiljöarbete  
ingår i er finansiella bonussystem? 

1-5 stjärnor   
Hur nöjd man är med sina 

mätetal   

Motivera ditt svar, finns det eventuellt andra parametrar som 
borde ingå? 

Antal gjorta safety improvments, miniriskanalyser, proaktiv 
rapportering i system 

3 Tycker man kan ta bort miniriskanalyser då det ibland skrivs för 
bonusen 

LTI 3 skapar viss medvetenhet men också risk för att man mörkar 

Framdrift av projekt/aktiviteter kopplat till H&S (leading 
indicator) 

3 Borde finnas något kopplat till ledarskap 

LTI, Riskobservationer, Utredning och hantering av 
Riskobservationer 

3 Fokuset blir mycket på fysiska risker och hantering av dessa.  
Mindre på organisatoriska och sociala risker som inte alltid lämpar 
sig att rapportera som riskobservation och hantering. 

Olika beroende på roll och nivå i företaget. Delaktighet i 
säkerhetsarbete är ett proaktivt tal, LTI förekommer men 
inte i lika stor utsträckning som tidigare. 

3 Svårigheten är att hitta mätetal som verkligen motiverar och driver  
en positiv utveckling. Inte bara en "tick-in-the-box". 

procentmedarbetare som gjort minst 10 säkerhetsrapporter 
på ett år. Säkrapp är summa tillbud, riskobs och säkobs. 

3 önskvärt med mer kvalitetskrav snarare än antal, bra input, bra 
efterfrågan borde få mer utrymme men svårt att hitta bra och enkla 
sätt att följa upp 
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Vad för mätetal relaterad till erat 
arbetsmiljöarbete ingår i er finansiella 
bonussystem ? 

1-5 stjärnor   
Hur nöjd man är med sina 

mätetal   

Motivera ditt svar, finns det eventuellt andra parametrar som borde 
ingå ? 

Olycksfall med frånvaro / miljoner arbetade 
timmar (förbättring ger utbetalning) 

3 Bra tal som lägger fokus på att arbetsmiljö är viktigt, fångar dock inte  
sjukfrånvaro. 

Delmål på TRIF 3 Det är ofta entreprenörer som orsakar hög TRIF, men de har inte  
vår bonus med i sin TRIF, vilket gör att det blir svårare att påverka.  
"Jag vill att du inte råkar ut för något för då får jag ingen bonus" är 
kanske inte den mest inspirerande motivationsfaktorn. 

Beror på vilken del av verksamheten som avses 
men: Farorapportering, LTIF och Hälsoindex 
förekommer i flera bonusprogram.  

3 För reaktiva KPI:n men vi jobbar på att ändra det. 

Antal rapporterade riskobservationer 4 Även om jag principiellt är emot bonus på asrbetsmiljö så 
 kan vi se att med kvantiteten kommer även en hel del  kvalitet. 

Antalet gjorda Säkerhetsobservationer, dvs. en 
muntlig återkoppling till en kollega på ett 
observerat hälso- eller säkerhetsrelaterat 
beteende. Men även andel av personalen som 
gjort MINST en SO under perioden. 

4 Verktyget har varit effektivt för att föra upp Hälsa o Säkerhet på den 
"dagliga agendan".Men mäter enbart kvantitet och ej kvaliteten på 
gjorda obsar. samtidigt in  
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Vad för mätetal relaterad till erat 
arbetsmiljöarbete  
ingår i er finasiella bonussystem ? 

1-5 stjärnor   
Hur nöjd man är med sina 

mätetal   

Motivera ditt svar, finns det eventuellt andra parametrar som borde 
ingå ? 

Antal riskobservationer mot mål, alternativt hse 
konversationer mot mål 

 

4 Det är enkla mål att uppnå för vissa grupper svårare för andra. I vårt 
företag kan bara chefer göra HSE konversationer vilket hade varit 
vettigare att ha som mål för alla. 

 

KPI 4 Wellbeing index 

Proaktivt säkerhetsarbete. 4 Kan inte säga just nu. 

Antal rapporterade observationer 4 Observationerna är till för att upptäcka risker innan det händer någon 
olycka. Jag skulle vilja ha åtgärder 
 till dessa observationen, risken är att det bara skrivs och inte 
åtgärdas. 

LTI-frekvens, TRI-frekvens, Safety Walks per 
employee 

4 Jag är mycket glad för att det finns safety-KPI:er med i bonussystemen. 
Med tiden hoppas jag att vi kan förfina och utveckla dessa så att mer 
proaktivitet "lönar" sig 

invålvering i HMS, minirisk analyser, proaktiva 
risker,ect. 

4 mer OSA arbete 
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Vad för mätetal relaterad till erat 
arbetsmiljöarbete  
ingår i er finasiella bonussystem ? 

1-5 stjärnor   
Hur nöjd man är med sina 

mätetal   

Motivera ditt svar, finns det eventuellt andra parametrar som borde 
ingå ? 

TRI, PSA, Transport Accidents etc. 4 De är absolut rimliga även om det går att tänka sig ett annat urval. 

Ett arbetsmiljöindex med sammanvägning av fyra 
parametrar: Upplevd hälsa,  
Upplevd inkludering, Allvarliga olyckor och tillbud 
samt Bestående varaktig arbetsrelaterad ohälsa.  

4 Premierar proaktivt arbete men inkludera även resultat av detta. Att det 
inte är full pott beror på att det 
 blir ganska svårförståeligt när man har med flera parametrar.  

Proaktiv rapportering, antal miniriskanalyser, 
andelen delaktighet, antal  
Safety IMprovements samt genomförda OSA-
dialoger 

4 Vissa är administrativt tunga att följa upp för organisationen 

LTIF mål 5 Utveckling pågår där även UE:s frånvarolyckor räknas in i bonusen 
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Fråga 5: Tror du att ett finansiellt bonussystem relaterad till arbetsmiljö 

skulle leda till ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete? 
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Fråga 6: Tror du att ett finansiellt bonussystem relaterad till arbetsmiljö  

 skulle leda till ett bättre systematisk arbetsmiljöarbete ? 

Svarsalternativ: 
Ja, Nej eller vet 
ej 

Motivera ditt svar? 

Ja 
Chefer gör mycket för att få bonusen 

Ja 
Det skulle skapa högre fokus på arbetsmiljöfrågor. 

Ja 
Jag har svarat ja då företaget inte gärna tar något på allvar såvida de inte tjänar pengar på det. 

Ja 
Bonus kanske är fel ordval, det borde snarare endast utbetalas ersättning för uppgifter som är utförda enligt ö.k. chefsansvar t.ex. 

Ja 
Om det är tillräckligt stort så visst skulle det underlätta men annars inte. 

Ja 

Vi har idag ett ett bonussystem baserat på resultat för verksamheten och min uppfattning är att det systematiska arbetsmiljöarbetet skulle 
förbättras om en del av den var baserad på nyckeltal kopplat till SAM 
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Svarsalternativ: 
Ja, Nej eller  
vet ej Motivera ditt svar? 

Ja Något insitament behövs 

Ja 

Om man tror att det finns ett mörker tal med rapporterade fall/händelser. 
 Så kommer det finnas mörkertal med eller utan bonus. Dvs minskar bonus 
 faktiska händelser genom ökat engagemang så har man per definition lyckats. 
 Mörkertalet och nästan händelser finns ju ändå där och skall inte ta fokus 
 från om man faktiskt minskat händelserna mörkat eller inte.  

Ja Whats in it for me är alltid relevant, och kan man få något extra lockar det till mer omfattande arbete.  

Ja ... 

 

Svarsalternativ: 
Ja, Nej eller  
vet ej Motivera ditt svar? 

Ja Money talks 

Ja Det skulle finnas i tankarna på ett annat sätt än idag 

Ja Pengar är alltid en motivator 

Ja Pengar brukar kunna hjälpa visa org att öka miljöarbetet 

Ja Det skulle vara ett sätt att prioritera upp arbetsmiljöarbetet i förhållande till andra mål i organisationen. 

Ja Skulle inledningsvis kunna vara en motivation som senare skulle ske naturligt. 
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Svarsalternativ: 
Ja, Nej eller  
vet ej Motivera ditt svar? 

Nej 

Att ha ett sådant system i en omogen organistaion är kanske en bra draghjälp. Risken är stor att man i ett senare skede när det bör bygga på 
individens önska och personlig dragkraft kommer att få in rapporter som är "tomma". Det ser bra ut men det finns ingen substans...g 

 

Nej 

Drivkraften till att bedriva SAM är inte hållbar med ett finansiellt bonussystem, drivkraften behöver vara kultur, omsorg, genuint intresse, 
viljan att arbeta med ständiga förbättringar, att påbörja med också avsluta relevanta åtgärder. KPI:er som ska uppnås kan dessutom få 
motsatt effekt beroende på hur målet är specat, typ "om jag inte rapporterar" eller "om jag ljuger lite och säger vi är klara" för att bli grön 
och få pengar får incitamentet motsatt effekt. Så tänker jag. /Arbetsmiljöingenjör sedan 18år 

Nej Kan leda till att folk inte vill rapportera 

Nej Stor risk att risker och incidenter döljs istället för att tas upp som lärande. 

Nej Blir fel drivkraft, tror jag. 

Nej Risk för att rapporteringen minskar  
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Nej 
Om det finns ett finansiellt bonussystem så tror jag mörkertalet på LTIer m.m kommer öka då man inte vill mista bonusen och därför inte 
klassa de som LTI 

Nej ? 

Nej 

Forskning visar att pengar är en dålig motivationsfaktor. Pengar köper inte alltid kvalitet, utan ofta köper pengar genvägar istället. 
Motivation måste 
 komma inifrån, så det lär nog vara en mer långsiktig investering att lägga pengarna på värdegrundasarbete. 
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Svarsalternativ: 
Ja, Nej eller  
vet ej Motivera ditt svar? 

Nej Har använts på tidigare arbetsplatser utan resultat 

Nej 

Min erfarenhet är att det endast kommer bli fokus på att påverka de kvantitativa nyckeltal som ofta används för att mäta, vilket tar fokus från 
de aktiviteter som egentligen bidrar till utveckling och förbättring. 

Nej 

Den långsiktiga säkerhetskulturen kan inte byggas upp på temporära bonusar. Kulturen måste grundas i tydlighet vid anställning eller till 
anställda om vad som krävs av dem samt genom ett uniformt ledarskap från arbetsgivaren med stöd från fackliga skyddsorganisationer. 

Nej Jag har hört att en del bara vill plasera om skadade så att de inte fins med i statestik 

Nej Medarbetare kommer att underlåta att rapportera LTI:er om det påverkar deras bonus 

Nej fel drivkraft 

Nej Drivkraft för säkert arbete ligger inom annat än ekonomiska intressen  
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Svarsalternativ: 
Ja, Nej eller  
vet ej Motivera ditt svar? 

Nej 

Det skapar incitament att inte rapportera brister och händelser, och förebygger alltså inte verkliga olyckor utan leder bara till friserade 
siffror och ett ökat mörkertal. 

Nej 

Mål ska aldrig sättas på så trubbigt mätetal som LTAR/LTIR etc, det kan bli direkt kontraproduktivt. Ska mål sättas bör det göras på önskade 
beteenden, och en riskbedömning göras för att se om oönskade beteenden kan uppstå. 

Nej 

Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete bygger på kultur och en bestående (säkerhets)kultur skapas inte genom finansiell bonus. Baserar 
man belöningar på LTI, TRI och liknande riskerar man istället att organisationen mörkar för att uppnå ekonomiska belöningar. 

Nej 

Det skulle ev. kunna förbättra "siffrorna" i uppföljningar, men riskerar att blunda för verkligheten och underrapportra risker och händelser 
 vilket skulle leda till en försämring avseende arbetsmiljö 

Nej 
Om medarbete främst drivs av financiell bonus för att utveckla sig själv och sitt företag så blir det aldrig riktigt bra i slutändan då syftet inte 
är förankrat och/eller förstått. 

Nej Det är inte finansiella drivkrafter som medför ett bra arbetsmiljöarbete. 

Nej Pengar är sällan drivkraft utan det krävs egen motivation att utvecklas och ständigt lära sig 

Nej 
Tror inte det är det som kommer göra skillnaden 
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Svarsalternativ: 
Ja, Nej eller vet ej Motivera ditt svar? 

Nej För att få effekt behöver den monetära ersättningen var så pass hög så risken blir att man "justerar" för att nå målet 

Nej 

Alla sätt att premiera rapportering bidrar till slöserier. Systemen fylls av meningslös information för att "tick the box". Det finns andra 
modeller, men för långt att utveckla här. 

Nej De anställda missar hela poängen med företagets arbetsmiljöarbete 

Nej Det blir kortsiktigt och får inte med medarbetarnas genuina vilja/önskan att förbättra 

Nej Det skapar bara dålig psykosocial arbetsmiljö hos anställda att om de är med om en olycka är det ”deras fel” att alla inte får bonus. 

Vet ej 

Svårt att säga, jag tror det kan ge fokus till arbetsmiljöarbetet  och på så sätt förbättra det. Men det finns också risk att man  
"fuskar" med målen, ex. att man inte är lika hård i sin bedömning för att man vill nå målen och få bonusen, således blir det inte en 
bättre arbetsmiljö, ingen vill vara den som förstör att bonusen missades. Sen är jag fundersam över om det blir suboptimalt, att 
personer gör minsta möjliga för att nå bonus-nivån men att det inte finns ett reellt engagemang att skapa en bättre arbetsmiljö. Om 
det skall fungera är det nog väldigt viktigt vilka mål som tas fram. Kanske mål kopplade till efterlevnad av instruktioner mm hade 
kunnat fungera, bygger då på att det finns en oberoende granskning 
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Svarsalternativ: Ja, 
Nej eller vet ej Motivera ditt svar? 

Vet ej 

Både ja och nej. Sätts dessa på individnivå (typiskt på chefsnivå) är risken överhängande att siffror manipuleras, t ex att olyckor och tillbud 
ner graderas till att inte vara lika allvarliga som de kanske är osv. Arbetet blir styrt ifrån att gynna den egna ekonomin snarare än att 
förbättra kulturen kring detta. Dessutom engagerar det inte samtliga medarbetare utan det kan snarare skapa misstro. Sätts bonusen 
däremot som att den faller ut till samtliga medarbetare (som t ex en procentuell andel) kan det skapa ett bra incitament för ett bättre 
arbete kring arbetsmiljö. Viktigt är att fundera på hur målen formuleras. Att räkna antalet förbättringar som gjorts kan vara mer 
motiverande än att målsätta incidenter (åtminstone på kort sikt). Om man till exempel sätter som mål att man ska ha 0 olyckor som leder 
till sjukskrivning och det inträffar en sådan olycka tidigt på året, så kommer det vara omöjligt att nå målet för innevarande år. Det är ju inte 
särskilt motiverande.  

Vet ej Pengar är inte alltid den största motivatorn. Att få känna att man får vara med och påverka själv kan vara större.  

Vet ej Viktigt att bonussystemet premierar rätt saker, svårt att hitta bra mätetal. 

Vet ej 

Ser risk med att det kan mörkas "misslyckande". Sett tendenser till det hos tidigare arbetsgivare. Olika verksamheter kan också ha olika 
möjligheter 
 att uppnå bra resultat, beroende på hur man mäter.  

Vet ej 

Jag kan se för-/nackdelar med båda aspekter. Jag jobbar hellre med systematiskt arb.miljöarbete med en inre motivation och styrker min 
organisation 
 i detta mindset. Hellre det än en yttre motivation som pengar. 
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Svarsalternativ:  
Ja, Nej eller vet ej Motivera ditt svar ? 

Vet ej 
. 

Vet ej 

Ett system som baseras på ledande indikatorer (inte TRIFR etc) skulle kunna ha en positiv effekt. Utmaningen är att isf hitta bra ledande 
indikatorer 
 (typ % reviderade riskanalyser, antal safety talks...) 

 


