
 
 

 

KTH-Teknik & Hälsa 

 

Finns det indikationer på samband mellan företags arbetsmiljöarbete och deras 

börsvärde? 

– En studie av arbetsmiljöarbetets-indikatorer och börsvärde hos ett urval 

svenska företag 

 

Is there any connection between companies' market values and their work 

environment management?  

- A study of some work environmental management-indicators and the 

stock market value of a selection Swedish companies 

 

Examensarbete 

DILBER DOGAN & JONAS SUNDELL 

Examinator KTH: Mats Ericsson, Professor 

Handledare: Linda Rose, Tekn. Dr 

Stockholm 2015-09-13 

HN202X Examensarbete inom Teknik, Hälsa & Arbetsmiljöutveckling 

Kungliga Tekniska Högskolan 

Avancerad nivå 15hp 

TRITA 2015:106 



 
 

  



 
 

Sammanfattning 

Syftet med Magisteruppsatsen har varit att använda data över SAM-index och 

faktorer i Det goda arbetet från Arbetsmiljöverket för att kunna identifiera om 

det indikerar samband mellan börsnoterade företags börsvärden och deras 

systematiska arbetsmiljöarbete år 2012. Magisteruppsatsen har varit avgränsad 

till 47 företag på den svenska börsen som har svarat på Arbetsmiljöverkets 

undersökning NU2012. Företagens hållbarhetsredovisningar har gåtts igenom 

för att eftersöka hur hållbarhetsarbetet genomförs. 

 

Metoden i studien är en kvantitativ ansats där statistiska, kvantifierbara resultat 

eftersökts. Företagen har delats in i fyra grupper baserat på värdena de fått i 

undersökningarna: i) SAM-index och ii) faktorerna i Det goda arbetet.  

 

Resultaten för SAM-index indikerar samband mellan företagens systematiska 

arbetsmiljöarbete och börsvärde år 2012. Viss indikation på samband kan man 

se för Det goda arbetet dock inte lika starkt. Vidare kan man för åren 2008-2011 

(där det inte finns data för SAM-index och faktorer i Det goda arbetet) se att det 

finns tendens indikation till samband mellan företagens aktiepris, omsättning, 

antal anställda och arbetsmiljöarbete.  

 

Huvudslutsats baserat på analyserna av de data om aktiepris och 

arbetsmiljöarbete i Sverige samt den litteraturstudie som ingått i studien, kan det 

konstateras att företag som har ett bra arbetsmiljöarbete tenderar att ha högre 

aktiepris och bättre börsutveckling än företag som har sämre arbetsmiljöarbete. 

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, SAM-index, Aktiepris, Kvalité, Kompetens, Produktivitet.  

  



 
 

Abstract 

The aim of the study was to use SAM-index data and data on factors from the 

report Det Goda Arbetet from the Swedish Work Environment Authority and 

identify if there is any relation between listed companies' market values and 

their systematic work environment management. This master’s work is limited 

to Forty-seven companies on the Swedish stock market that responded to the 

Work Environment Authority survey NU2012.  

 

The method in this study is a quantitative approach in which statistical, 

quantifiable results were sought. The companies that participated in the NU2012 

survey was divided into three groups based on their results from: i) Work 

Environment SAM index data and ii) data on factors from the report Det Goda 

Arbetet.  

 

Results from SAM- index data show a relation between companies’ systematic 

work environment management and market capitalization for the year 2012 

while the results from Det Goda Arbetet show that scores for the highest average 

varies between the groups. Results for the years 2008-2011 (the year when we 

don`t have access to the baseline study) shows that there is a tendency for a 

relation between share price, turnover, number of employees and work 

environment for these years. 

 

The main conclusion based on the analyzes of the data on the share price and the 

work environment in Sweden as well as the literature review included in the 

study, it is found that companies that have a good work Environment tend to 

have higher stock price and better stock market performance than companies 

with poor work environment management. 

Keywords: Work environment, SAM index, Stock price, Quality, Skills, Productivity. 

 



 
 

Förord 

Att få göra detta examensarbete har varit intressant och utmanade mycket på 

grund av att författarna gjort något som kan vara viktiga incitament i den 

framtida forskningen på det berörda området samt att författarna själva har haft 

ett eget intresse i att sätta sig in i arbetsmiljöns ekonomiska delar som inte alltid 

är ett självklart område. Författarna som har skrivit denna rapport har båda 

starka viljor det har gett glöd och drivit rapporten framåt. Författarna har lärt sig 

mycket av varandra samt fått förståelse för dygnet runt arbete.  

 

Genomförandet av studien hade utan stöd från Kungliga Tekniska Högskolan 

varit betydligt svårare på grund av det i början i av studien har funnits många 

frågeställningar som har behövts redas ut. Därmed vill författarna börja med att 

tacka studiens handledare Tekn. Dr. Linda Rose som med sina kunskaper inom 

arbetsmiljöekonomi gett stöd och drivit denna studie framåt samt gett oss 

inspiration och styrka att fortsätta. 

  

Ett speciellt tack till Tore Larsson, Professor på Kungliga Tekniska Högskolan, 

för ditt samtal och tankar med författarna i början av studien som gav inspiration 

till studiens upplägg.  

 

Ett tack vill författarna även ge till Arbetsmiljöverket som har gett stöd och 

uppmuntran till studien. Ett särskilt tack till analytikern Annette Nylund och 

statistikern Amanda Waleh-Åström vid Arbetsmiljöverket som har bistått med 

information och datamaterial från Arbetsmiljöverkets undersökning  NU2012. 

 

Slutligen vill tacka våra familjer för att de funnits vid vår sida när författarna 

utmanat gränserna i syfte att bidra till ett mer produktivt samhälle där 

arbetsmiljö och ekonomi är i symbios med varandra.  

https://www.kth.se/profile/torel/
https://www.kth.se/profile/torel/
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Förekommande begrepp i magisteruppsatsen 

Arbetsklimat: Med arbetsklimat menar man attityden och beteenden mellan 

arbetstagarna (Lorentzi 2008). 

 

Arbetsmiljö: Omfattar det fysiska, psykiska och sociala som en arbetstagare 

upplever under en arbetsdag (Zanderin 2005). 

 

Arbetsmiljöekonomi: Beskriver kostnader inom arbetsmiljöområdet samt 

kostnader av insatserna i ett försök att åtgärda problemen (Lohela & Karlsson, 

2010).  

 

Arbetsmiljöpolicy: Är ett verktyg i systematiskt arbetsmiljöarbete och i den bör 

det finnas beskrivningar om hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas (Iseskog 2009). 

 

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar: Är enligt arbetsmiljölagen (AML 

1977:1160): ”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att 

förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall” (AML 1997: 

1160, kapitel 3 paragraf 2). Vidare står det att:”Arbetsgivaren ska systematiskt 

planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 

arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö” (AML 1977: 

1160, kapitel 3 paragraf 2a). 

 

Arbetstagarens arbetsmiljöansvar: Är enligt arbetsmiljölagen (AML 

1977:1160:”Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i 

genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god 

arbetsmiljö. Han skall följa givna föreskrifter samt använda de 

skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att 

förebygga ohälsa och olycksfall” (AML 1977:1160, kapitel 3 paragraf 5). 
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Aktiepris: Företagens aktiepris bestäms av dess tillgång och efterfrågan 

(Aktiepris.se). 

 

Aktievärdet: Denna beror på hur företagens vinster, tillväxt, skulder och antal 

aktier kommer se ut i framtiden (Aktiepris.se). 

 

Börs & börsvärde: Nasdaq OMX Stockholm AB och Nordic Growth Market 

NGM AB. Dessa brukar i dagligt tal kallas för OMX och NGM. En 

handelsplattform eller en MTF (Multilateral Trading Facility) är en enklare typ 

av handelsplats för värdepapper. De bolag som handlas på en handelsplattform 

har lägre krav på sig än vad bolag som handlas på en börs har (Aktieskolan).  

 

För tillfället finns det fyra bolag som driver handelsplattform i Sverige: 

Aktietorget, Burgundy, First North och Nordic MTF. Begreppen börs samt 

aktielista kan beskrivas som att börsen är en officiell marknadsplats godkänd av 

Finansinspektionen medan en aktielista är en lista med aktier som har vissa 

egenskaper gemensamt, exempelvis omsättning. Ibland kan dock begreppen 

börs och aktielista sammanfalla (ibid). 

 

Företagshälsovård: Företagshälsovård är en oberoende expertresurs inom 

områdena arbetsmiljö och rehabilitering (Arbetsmiljölagen (1977:1 160). 

 

Indirekta kostnader: Kostnader som inte direkt kan hänföras till en viss 

produkt, person. Gäller till exempel administrationskostnader som får, om vi vill 

veta vad det kostar att producera en viss vara eller tjänst, fördelas enligt 

fördelningsmall (Johanson & Johrén 2012). 
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Hälsa: World Health Organisation definierade år 1948 hälsa som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (Medin & Alexanderson, 

2000). 

 

Kvalité: Begreppet kvalité har flera definitioner, till exempel kan det handla om 

produkters egenskaper, livslängder, och slitstyrka (Ammenberg 2012). 

 

Kompetens: Ett strategiskt verktyg för företag med inverkan på dess lönsamhet. 

Omfattar arbetstagares kunskaper, färdigheter och personliga egenskaper 

(Wadell & Larsson, 1998). 

 

Kvalifikation: Den kompetens som behövs i genomförandet av en arbetsuppgift 

(Wadell & Larsson 1998). 

 

Omsättning: Totala försäljningen för ett företag (Aktiepris.se). 

 

Personalnyckeltal: Personalnyckeltal kan beskrivas som uppoffringar i 

personalfrågor och effekterna av det (Johanson & Johrén 2012). 

 

Pris: Aktiekurs eller omsättning per aktie (Aktiepris.se). (Berry et al. 1992, s. 

39) 

 

Produktivitet: Förhållandet mellan uppnådda resultat och satsade resurser 

(Bohgard et al. 2011, s.653). 

 

Psykosocial- och fysisk arbetsmiljö: Psykosocial arbetsmiljö avser 

arbetsklimatet på en arbetsplats medan fysisk arbetsmiljö avser den yttre och 

den inre miljöns påverkan på arbetsplatsen. Exempel på inre och yttre miljö kan 

vara byggnader, arbetsplatser, luft, ljus, värme, kyla och utsikt (Lorentzi 2008). 



4 
 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM): I AFS 2001:1 paragraf 2 definieras 

det systematiska arbetsmiljöarbetet som följer:“Med systematiskt 

arbetsmiljöarbete menas i dessa i föreskrifter arbetsgivarens arbete med att 

undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa 

och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås” 

(AFS 2001:1). 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kan beskrivas som en systematisk 

process som används i företagens arbetsmiljöarbete för att kunna uppfylla 

kraven som finns för en god arbetsmiljö. Systematiskt arbetsmiljöarbete 

underlättar även för företagen att utveckla den egna verksamheten och dess 

kontrollsystem av arbetsmiljöarbetet. Utöver det är syftet med SAM även att 

minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet. Syftet med detta är att 

minska sjukfrånvaro, få bättre yttre miljö, ökad produktivitet och effektivitet, 

bättre planering samt bättre produkter och tjänster (Cedergren et al. 2005). 

 

SAM-index: Baseras på Arbetsmiljöverkets nulägesundersökning NU2012. 

Utgångspunkten för detta index var att få en uppfattning om hur arbetsgivaren 

undersökte, genomförde samt följde upp verksamheten så att ohälsa och 

olycksfall i arbetet förebyggdes och att en tillfredsställande arbetsmiljö 

uppnåddes (Arbetsmiljöverkets analysrapporter 2013:2). SAM-index beskrivs 

mer i detalj i bilaga 1.  

 

Verksamhetsstyrning: Är det när ledningen påverkar arbetstagarnas 

uppmärksamhet, lärande och handling i en sådan riktning som stämmer överens 

med företagens vision, mål samt strategier (Lorentzi 2008).   
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1. Inledning 

I detta kapitel ges först en bakgrund till detta projekt och denna 

magisteruppsats. Därefter studiens syfte, frågeställning och mål, följt av 

beskrivning av projektets organisation. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 

projektets avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Studier om arbetsmiljö berör för det mesta de fysiska, psykologiska och sociala 

faktorerna (Bohgard et al. 2011,s.11). Arbetsmiljö beskrivs ofta som de 

förhållanden på en arbetsplats som påverkas av fysiska, psykiska och sociala 

faktorer som i sin tur påverkar individen, företaget och samhället. Därmed är 

arbetsmiljö viktigt ur tre aspekter: i) dels för individen som arbetar för att 

förhindra arbetsskador och för att individen ska må bra samt ha ett hållbart 

arbetsliv, ii) dels för företagen då en smidig produktion och hållbarhet kan 

påverka företagens produktivitet och iii) dels för samhället för att ett 

välfungerande företag bidrar till ökad BNP och för att friska arbetstagare på 

företagen inte belastar samhällets resurser genom medicin, vård och 

rehabilitering (ibid). Förutom arbetsmiljöns påverkan på individen, företaget och 

samhället medför den ekonomiska effekter på dessa nivåer: i) för individen kan 

det innebära sämre arbetsmiljö som i sin tur kan leda till sjukskrivningar som 

medför lägre inkomst för individen, ii) för företagen kan det medföra sämre 

arbetsmiljö, minskad produktivitet och sämre kvalité på produktionen, vilket 

påverkar företagets resultat negativt och iii) för samhället kan det innebära 

mindre inkomster i form av lägre skatteinkomst från icke- arbetande 

medborgare, att BNP minskar samt att kostnaderna ökar (Bohgard et al. 2011,s. 

647). Traditionellt har inriktningen av arbetsmiljöarbetet varit att skapa 

arbetsmiljöförbättringar på individnivå med fokus på att minska arbetsskador 

och sjukfrånvaro.  
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Arbetsmiljöns effekter på företags- och samhällsnivå har oftast inte fått samma 

uppmärksamhet (ibid).  

Sett ur företagens perspektiv kan det påverka deras kärnvärden, såsom 

produktivitet och kvalité, vilket i sin tur påverkar företagets resultat.  

Eftersom företag värderas på marknaden med börsvärdet finns det alltså en 

koppling mellan företagets arbetsmiljö, dessa kärnvärden, resultat och företagets 

börsvärde (ibid). 

Bland de många studier inom arbetsmiljö har endast två studier identifierats som 

berör samband en mellan arbetsmiljö och företagens börsvärde, dessa har dock 

genomförts med något olika metodik. I den ena, genomförd i Australien 

(Larsson et al. 2007), studerades sambandet mellan de 70 största företagens 

självskattade säkerhetsledning och deras börsvärde på den australiensiska 

börsen.  I den andra, genomförd i USA (Fabius et al. 2013), studerades 

sambandet mellan företag som erhållit pris för sitt arbetsmiljö- och hälsoarbete 

samt deras börsvärde till lika företag som inte erhållit något sådant pris. Båda 

studierna visade att företagen med bättre arbetsmiljö hade högre börsvärde än 

företag med sämre arbetsmiljö. Det finns en ökad medvetenhet om att 

arbetsmiljö påverkar företagens resultat samt en ökad efterfrågan på kunskap om 

sådant samband.  

Vid litteratursökningar påträffades endast de två ovanstående studierna inom 

området arbetsmiljö och företags börsvärde, vilket indikerar en brist på kunskap 

inom området. Signaler från såväl näringslivet som myndigheter indikerar ett 

önskemål om en liknande studie i Sverige där samband mellan arbetsmiljö och 

företags börsvärde studeras. I relation med detta väcktes författarnas intresse att 

genomföra en studie lik Larsson et al. (2007) och Fabius et al (2013). Genom 

kontakter på KTH och Arbetsmiljöverket erhölls information om att 
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Arbetsmiljöverket bedriver ett arbete med att kartlägga företagens 

arbetsmiljöarbete.  

Arbetsmiljöverket visade intresse av att medverka i studien och i sin tur 

tillhandahålla data från deras Nulägesunderökningen 2012. Till följd av detta 

bestämdes det att magisterarbetet skulle skrivas i samarbete med 

Arbetsmiljöverket. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Huvudsyftet med denna studie var därför att utifrån data från börsen och 

arbetsmiljöarbetets-indikatorer från Arbetsmiljöverket undersöka om det finns 

något som indikerar samband mellan svenska företags arbetsmiljöarbete och 

börsvärde år 2012. Det sekundära syftet är att se indikerat samband mellan 

svenska företags arbetsmiljöarbete och börsvärde åren 2008 till 2012. För att 

kunna besvara detta formulerades följande frågeställning:  

 

Finns det indikationer på samband mellan svenska företags arbetsmiljöarbete 

och börsvärde baserat på några arbetsmiljöarbetes-indikatorer? 

1.3 Mål 

Det övergripande målet med detta projekt har varit att se börsvärdet för företag 

som i större utsträckning arbetar enligt metoden systematiskt arbetsmiljöarbete 

och företag som inte gör det. Målet är också att projketet ska positionera ämnet 

arbetsmiljö och ekonomi och arbetsmiljöns och ekonomins relation till varandra  

på dagordningen inom arbetslivet.  

1.4 Organisation 

Projektet har genomförts som ett pilotprojekt i samarbete mellan KTH Skolan 

för teknik och hälsa, KTH STH av magisterkandidaterna Dilber Dogan samt 

Jonas Sundell under handledning av Tekn. Dr. Linda Rose.  
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Analytikern Annette Nylund och statistikern Amanda Waleh-Åström vid 

Arbetsmiljöverket har bistått med information och datamaterial från 

Arbetsmiljöverkets nulägesundersökning NU2012. 

1.5 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till börsnoterade svenska företag som svarat på 

Arbetsmiljöverkets undersökning NU2012 år 2012, där endast moderkoncernen 

för varje deltagande företag har tagits med i studien. Vidare är studien avgränsad 

till åren 2008- och 2012 med fokus på år 2012.  
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2. Metod 

I detta arbete har en litteratursökning och litteraturstudie gjorts för att erhålla 

relevant information och för att få ett grepp om ämnesområdet. Data om 

företagens börsvärde, omsättning och antal anställda har sökts via källorna; 

Arbetsmiljöverkets data om SAM-index och projektet Det goda arbetet. 

Metoderna, proceduren och analysen beskrivs nedan, liksom inklusionskriterier 

för företagen som inkluderats i studien. 

2.1 Litteratursökning och litteraturstudie 

Databaser som använts i sökningen av litteratur (främst vetenskapliga artiklar, 

böcker och rapporter) har varit KTHBs artikeldatabas och Google scholar. I 

litteratursökningen och den därpå följande litteraturstudien har fokus legat på att 

hitta litteratur inom områdena arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM), arbetsmiljöekonomi, arbetsmiljölagar, föreskrifter och liknande. 

Litteraturstudien har använts för att ringa in arbetets möjliga ämnesområde och 

omfattning och med den som bas formulerades sedan frågeställningen. Utöver 

egna sökningar har Linda Rose, handledare för magisteruppsatsen, bistått med 

referenser till vetenskapliga artiklar. 

2.2 Information om företagen 

För att få information om företagens omsättning och antal anställda mellan åren 

2008- och 2012 har årsredovisningar använts. Dessa har erhållits från varje 

företags internetsida. För att erhålla information om företagens aktiepris har 

internetsidan Finansportalen (www.finansportalen.se) använts.  

sökord som använts i genomgången av företagens hållbarhetsredovisningar).  

  

http://www.finansportalen.se/
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2.3 Procedur 

Det bestämdes att studien skulle genomföras i samarbete med Arbetsmiljöverket 

och att arbetsmiljödelen av studien till största delen skulle grundas på data från 

Arbetsmiljöverket. Det bestämdes även i ett tidigt skede att inga enkät-

utskickningar skulle ske utan att studien enbart skulle grunda sig på 

Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning med SAM-index och projektet Det 

goda arbetet.  
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2.4 Insamling av och samkörning av data om arbetsmiljö och börsvärde 

För att kunna ta del av Arbetsmiljöverkets SAM-index och data över faktorer i 

Det goda arbetet tog författarna fram och sammanställde en lista för 

organisationsnummer på alla företag som finns på den svenska börsen och de 

svenska handelsplatserna. Dessa jämfördes därefter av Arbetsmiljöverket med 

organisationsnummer för de företag som medverkat i Arbetsmiljöverkets 

Nulägesundersökning NU2012.  

 

Efter matchning av data, det vill säga av de företag som fanns i båda dessa 

sammanställningar, kunde en grupp som kunde inkluderas i studien formas: 

Svenska börsnoterade företag som medverkat i NU2012. Anledningen till att 

författarna själva fick ta fram organisationsnumren och inte fick 

organisationsnummer på de företag som medverkat i NU2012 från 

Arbetsmiljöverket är att de aktuella organisationsnumren som insamlats av 

Arbetsmiljöverket är under sekretess. Författarna fick i sökningen fram 3971 

organisationsnummer för företag som är verksamma på börsen. Efter matchning 

med företag som deltagit i Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning 2012 sjönk 

antalet till 78. Av dessa tillhörde flera företag samma moderkoncern och ur ett 

kvalitetsperspektiv bestämdes det att i sådana fall endast moderkoncernen för 

företag skulle tas med i undersökningen. Därmed sjönk antalet 

organisationsnummer som inkluderas i studien till 47 stycken. 

 

Inklusionskriterierna för att företag skulle inkluderas i studien var således i) att 

de fanns på den sammanställning av organisationsnummer författarna gjort över 

företag verksamma på den svenska börsen och ingick i Arbetsmiljöverkets 

NU2012 samt ii) var företag som antingen var moderbolag för en koncern, eller 

var företag som inte var med i en koncern.    
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När detta var gjort fick författarna ta del av Arbetsmiljöverkets SAM-index. 

Varje företag som deltagit i undersökningen har fått ett SAM-indexvärde. Vidare 

har företagen av Arbetsmiljöverket delats in i fyra kvartiler baserat på respektive 

företags SAM-indexvärde. De med lägst SAM-indexvärde formade den första 

kvartilen, de med SAM-indexvärde som låg mellan det lägsta och högsta 

formade andra och tredje kvartilen medan den fjärde kvartilen bestod av företag 

med högst SAM-index. Författarna har valt att använda sig av deskriptiva 

statistiska analys med kvartilindelning för att visualisera indikerat samband 

mellan de arbetsmiljöfaktorerna som undersökts och företagens olika 

ekonomiska och värdemässiga karakteristika. 

Författarna har i sin studie valt att göra detsamma genom att dela de 47 

företagen in i fyra kvartiler. Företagen med lägst SAM-indexvärde, är nämnda 

som Sämsta kvartilen och Näst sämsta kvartilen. De kvartilerna med bäst värden 

är nämnda som Näst bästa kvartilen och Bästa kvartilen.  Efter denna process 

gick författarna igenom varje företags årsredovisning för åren 2008-2012  och 

sammanställde information om företagens omsättning, aktiepris och antal 

anställda i ett Excel-dokument. Ur dessa data formades indexen: antal 

anställda/antal anställda, omsättning/omsättning samt aktiepris/aktiepris.  

 

Efter att företagen var indelade i kvartiler och resultatet var klar skapades 

diagram för att kunna se om det förekommer indikation till samband mellan 

företagens börsutveckling och arbetsmiljöarbete. I varje kvartil fanns således 12 

företag med index för aktiepris, omsättning och antal anställda för åren 2008-

2012. Steget efter detta blev att ta fram medianvärdet för varje kvartil. 

Medianvärdet av indexen för åren 2008-2012 för varje kvartil sammanställdes 

därefter i diagram.  
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2.5 Analys av data 

När företagen grupperats i kvartiler, analyserades de data som sammanställts 

enligt ovan. Analysresultaten illustrerades i diagram för att visuellt illustrera om 

det föreligger indikation till samband mellan företagens börsutveckling och 

arbetsmiljöarbete, där det sistnämnda beskrivits med SAM-index och faktorer 

från Det goda arbetet. 

 

SAM-index är en indikator på hur företagen arbetar med sitt arbetsmiljöarbete 

och hur om de förhåller sig till föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete 

(Arbetsmiljöverkets analysrapporter 2013:2).  

Det goda arbetet är data från Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt ”Den goda 

arbetsmiljön och dess indikationer”. I denna redovisas hur företag bedömt eller 

sett på det egna arbetsmiljöarbetet. Detta genom att de har fått svara på frågor 

som ingått i Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt. Frågorna har varit 

kategoriserad i olika faktorer som anses vara viktiga och betydelsefulla i arbetet 

för en god arbetsmiljö. Lik SAM-indexvärdena har företagens svar därefter 

poängsatts och varje faktor har därmed fått ett värde (Arbetsmiljöverkets rapport 

2012:7). 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Arbetsmiljöns bakgrund 

I samband med den industriella revolutionens expansion i slutet av 1800-talet 

skapades produktionsformer och produktionssätt som resulterade i fler 

arbetsskador och som följd av det ställdes det politiska krav på lagstiftningar 

gällande risker i arbetet. Den första lagen som inbegrep begreppet arbetsmiljö 

instiftades år 1888 i Sverige, efter den instiftades år 1912- och 1949 ”Den 

moderna arbetarskyddslagstiftningen” som blev starten till inrättningen av 

lokala skyddsorganisationer på företag (Zanderin 2005).  

Under 1960- talet började man tala om psykiska och sociala förhållanden i 

arbetsmiljön, vilket ledde till att även de omfattades av begreppet arbetsmiljö 

och kom med i arbetsmiljölagen som stiftades år 1978 (Zanderin 2005). Det 

centrala i arbetsmiljölagen var att det på arbetsplatsen bör finnas 

arbetstillfredsställelse samt att det ska finnas förebyggande åtgärder gällande 

ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen (ibid).  

När det under 1980- och 1990- talen tillkom nya former av arbetsmiljöproblem 

och arbetsskador än de tidigare uppmärksammade införde regeringen 

utredningar vars syfte var att komma med förslag på hur arbetet med att minska 

ohälsa och olycksfall skulle bedrivas. Resultaten av utredningarna blev att det år 

1991 kom en revidering av arbetsmiljölagstiftningen som innebar att kraven på 

arbetstagarnas deltagande i arbetsmiljöarbetet skärptes(Zanderin 2005).  
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År 2001 sammanfogande man Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen 

till en myndighet, Arbetsmiljöverket, som nu finns i tio olika distrikt fördelade 

över hela landet (ibid). Arbetsmiljöverket har ansvaret för att arbetsmiljö- och 

arbetstidslagstiftningar följs samt att risker för ohälsa- och olycksfall minskar 

samtidigt som arbetsmiljön förbättras (Arbetsmiljöverket 2014). 

3.2 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö innefattar teknik, arbetets innehåll och arbetsorganisation. När man 

talar om arbetsplatsens teknik brukar man oftast mena det som omfattar det 

materiella, det vill säga sådant som maskiner, apparater och verktyg. 

Arbetsplatsens innehåll är med vad och hur en arbetstagare arbetar under en 

arbetsdag och med arbetsplatsens arbetsorganisation avses styrning, planering 

och delaktighet av arbetet som utförs av arbetstagaren. Arbetsplatsens teknik, 

innehåll och arbetsorganisation brukar räknas till det som påverkar en 

arbetstagare psykisk, fysisk och socialt (Zanderin 2005).  

Krav, förväntningar och maktförhållanden är faktorer som påverkar 

arbetstagarens psykosociala arbetsmiljö. Dessa faktorer är kopplade till 

arbetsklimatet och anses ha ett samband med värderingar, traditioner, 

klasstillhörighet, och kommunikation i företagens verksamhet (Lorentzi 2008).  

Det är betydelsefullt att man tar hänsyn till fysiska faktorer i arbetsmiljön i ett 

tidigt skede, det vill säga vid rapportering eller sjukfrånvaro som misstänks 

orsakas av skadlig fysisk belastning, för att minimera riskerna med ohälsa- och 

olycksfall i arbetslivet. Belastningsskador har den enskilde ofta varit exponerad 

för under lång tid innan besvär uppstått och därmed är det viktigt att man tar 

hänsyn till hur fysiska faktorer i arbetslivet påverkar arbetstagaren i ett tidigt 

skede. Då en skadlig fysisk belastning i utförandet av arbetet kan innebära en 

långtidssjukfrånvaro vilket kan leda till negativa konsekvenser och kostnader för 

den enskilde, för företaget och för samhället (Lorentzi 2008).  
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Karlsson (2005) skriver i sin artikel att kraven på att arbetstagaren ständigt ska 

utvecklas i arbetet kan orsaka negativ stress och därmed resultera i psykosocial 

ohälsa, vidare menar Karlsson (2005) att i en kunskapsekonomi ska människan 

räknas som en kapital.  Dålig psykosocial arbetsmiljö kan innebära kostnader för 

arbetstagaren, företaget och även samhället, bland annat orsakad av: minskad 

produktivitet, effektivitet och kvalitét (Karlsson 2005). 

3.3 Processer i arbetsmiljöarbetet 

Det finns olika tillvägagångssätt för att arbeta med det förebyggande arbetet 

gällande arbetsskador. Arbetsskador och arbetsolyckor som resulterar i dödsfall 

är än idag ett problem, men med en tydlig minskning de senaste decennierna. 

Arbetsskador skapar personligt lidande för individen men även för företagen och 

samhället i form av ekonomiska konsekvenser (Bohgard et al. 2011, s. 647).  

I en studie av Falck (2009) kan man se att företaget Volvo, som valde att 

anställa ergonomer i ett tidigt skede i utvecklingen av nya produktionsmetoder, 

har lyckats att minska riskerna inom arbetsmiljön och genom det fått 

kostnadsbesparingar. Detta är ett bevis på att företag som väljer att effektivt 

arbeta med arbetsmiljön får en verksamhet där arbetsmiljöarbetet upplevs vara 

en naturlig del i företagets ledningssystem vinner på det i längden. Att ha ett 

utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete med användning av diverse 

rapporteringssystem kan bli en viktig resurs för företaget (Falck 2009).  

Falck (2009) menar att åtgärder för att minska ohälsa och olycksfall bör vara 

inriktade på att identifiera och minimera riskerna i sektorer och yrken med hög 

skadestatistik. Det systematiska arbetsmiljöarbetet framhävs som en viktig del i 

processen för att skapa samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och kan 

därmed anses vara en nyckel för företagen när det gäller framgångar inom 

arbetsmiljön Falck (2009).  
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För arbetstagaren skulle denna samverkan innebära att riskerna för arbetsskador 

minimerats samtidigt som risken för lidande samt minskad livsinkomst 

elimineras. För företaget skulle det innebära ökad produktivitet och kvalitet, 

vilket innebär bättre lönsamhet (Falck 2009).  

3.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är ett hjälpmedel för företagen för att 

förbättra arbetsmiljön. SAM omfattar de fysiska, psykiska och sociala delarna i 

arbetsmiljön och syftet med SAM är att all personal på ett företag ska vara 

delaktiga i arbetet med arbetsmiljöfrågor. Chefer, arbetsledare och arbetstagare 

ska tillsammans arbeta för att ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 

(Cedergren et al. 2005). 

Arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete sker i flera olika steg. Stegen är att 

det ska finnas mål, policy, dokumentation, handlingsplan, åtgärder, ledning och 

uppföljning för SAM (Cedergren et al. 2005). 

Målen som företagen ska ha bör innehålla kortsiktiga och långsiktiga mål. I 

policyn ska det bland annat finnas riktlinjer för hur det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och den ska vara tillgänglig för alla i företaget. 

Dokumentation är viktig för planeringen och uppföljningen av systematiska 

arbetsmiljöarbetet samt för att företagens personal ska kunna ta del av det 

tidigare genomförda arbetet i SAM. Dessutom ska det finnas en handlingsplan 

som bör innehålla åtgärder gällande arbetsmiljöarbetet på företaget. Ledning av 

det systematiska arbetsmiljöarbetet ska innefatta två moment: i) 

arbetsuppgifterna gällande arbetsmiljöarbetet ska vara välformulerade, ii) 

klargörande av vem som har ansvaret att företräda arbetsgivaren i de olika 

arbetsuppgifterna gällande arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet (Iseskog 2009).  
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Sista delen i arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete är uppföljning och med 

det menas att man följer upp att målen med arbetsmiljöarbetet är uppnådda och 

att åtgärderna som kommit in i handlingsplanen genomförts (Iseskog 2009).  

3.4.1 SAM-index 

Sam-index en indikator på hur företag arbetar med sitt arbetsmiljöarbete, samt 

om det förhåller sig till föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete 

(Arbetsmiljöverkets analysrapporter 2013:2). Måttet konstruerades efter 

Nulägesundersökningen 2012 har endast frågor gällande området arbetsmiljö 

tagits med, därför är det viktigt att påpeka att indexet inte är svar på företagens 

verksamhetsstyrning eller produktionsresultat. Indexet är baserat på de 

sammanvägda delindexen: vad, vem, riskundersökning och uppföljning, som 

tillsammans ger ska ge en bild av hur arbetsmiljöarbetet i det svenska 

näringslivet ser ut. Utgångspunkten för delindexen är att få en uppfattning om 

hur en arbetsgivare undersöker, genomför samt följder upp verksamhetens 

systematiska arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets analysrapporter 2013:2). (Se 

Bilaga 1-3)   

3.4.2 Det goda arbetet  

Under Metallkongressen år 1985 presenterade det svenska 

metallindustriarbetarförbundet (IF Metall) ett program för arbetslivets 

utveckling. Programmet beskrev en rapport med namnet Det goda arbetet.  

Rapporten som IF Metall tog fram där var det centrala de produktionstekniska 

och arbetsorganisatoriska frågorna. Retoriken på rapporten var utmanande 

genom att rapporten hade fokus på maktfrågor samt krav på inflytande på alla 

nivåer på företaget och på samhället (Bohgard et al. 2011,s.88).  

På företagsnivå skulle inflytande ske genom ökat samarbete där de anställdas 

kunskap och erfarenheter skulle tas tillvara på ett bättre sätt inom företaget, på 

ledningsnivå skulle inflytande över användningen av företagets utbildnings- och 

investeringsmedel göras starkare, på ägarnivå skulle de anställda genom 
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kollektiva ägarformer få ett större inflytande över företagets långsiktiga 

planering, på samhällsnivå skulle de fackliga organisationerna vara en 

betydelsefull part i samverkan mellan företag och samhällets företrädare 

(Bohgard et al. 2011,s. 89). 

Denna programförklaring kan beskriva hur IF Metall ville stärka sin egen 

ställning i produktionen genom att utvidga arbetets innehåll och förbättra 

villkoren. Detta var grunden till att IF Metall tog fram ett antal principer och det 

är de som är stommen till begreppet Det goda arbetet för hur ett bra arbete ska 

vara utformat. En princip var att arbetstagaren skulle känna trygghet i sin 

anställning vilket ansågs var grunden till flexibilitet och förändringsvilja. En 

annan princip fokuserade på förmånen att få del av produktionsresultatet, som 

ansågs ge delaktighet. Engagemanget som därmed uppstår ansågs medföra att 

grupper inte är emot varandra. Den tredje principen var medbestämmande, med 

vilket likställighet mellan arbete och kapital avsågs. Vidare behövs, enligt Det 

goda arbetet samarbete i arbetsorganisationen; genom att organisera arbetet i 

grupper ansågs gemenskap och självkänsla hos människorna i organisationen 

kunna växa (Bohgard et al. 2011, s.121).   

IF Metalls principer om Det goda arbetet får stöd av internationell forskning 

som har kunnat påvisa att ledarens arbetssätt samt organisationens miljö och 

värderingar kan påverka den organisatoriska effektiviteten och de anställdas 

hälsa samt tillfredsställelse. I studien av Murphy och Cooper (2000) 

identifierades ett antal modeller gällande hälsosamma organisationer (Murphy & 

Cooper 2000).  

Modellerna innehöll följande faktorer: relationsinriktat ledarskap, meningsfullt 

arbete, kontroll, inflytande i arbetet, säkerhet i arbetet, belöningar, personal - 

medverkan i utvecklingsarbetet, god laganda, god fysisk arbetsmiljö och 

ömsesidiga värderingar i organisationen (Murphy & Cooper 2000). I Statistiska 
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Centralbyråns rapport Learning Organisations Matter (2011) beskrivs 

indikatorer som antas påverka arbetstagarens effektivitet, vilket i sin tur 

påverkar ett företags ekonomiska lönsamhet (Learning Organisations Matter 

2011).  

I samhällen där ett lönearbete anses vara en oskriven regel, uppfyller det ett 

flertal viktiga psykosociala behov för människan: i) dels att arbetet är viktigt för 

individens identitet, sociala roller och sociala status och ii) dels för att 

sysselsättning och socioekonomisk status är motiverande i sociala förändringar 

av fysisk och mental hälsa. Wadell och Burton (2006) fann även negativa 

aspekter med ett lönearbete som skulle kunna medföra hälsorisker inom fysiska 

och psykosociala arbetsmiljöfaktorer (Wadell & Burton 2006).  

I arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt om ”Den goda arbetsmiljön och dess 

indikationer” fann man vid genomgången av litteraturen endast en empirisk 

studie som undersökte indikatorer på god arbetsmiljö (”positive quality of 

worklife”) (Lindberg & Vingård 2012).  

3.5 Företagshälsovården 

Företagshälsovården kan beskrivas som en expertresurs som kan skapa lägre 

kostnader, ökad lönsamhet samt bättre kvalitet för företagen. Företagshälsovård 

kan bidra till ett hälsosamt, säkert och ett långsiktigt hållbart arbetsliv, vilket 

skulle kunna resultera i vinst för den enskilda individen, företagen samt 

samhället. Idag investerar svenska arbetsgivare cirka 1300 kronor per anställd 

och år i arbetsmiljötjänster från de företag som tillhanda håller företagshälsovård 

(Sveriges företagshälsor 2014).   

Omsättningen för FHV-branschen låg år 2010 på cirka fyra miljarder kronor. 65 

procent av alla anställda har tillgång till företagshälsovård genom sitt arbete. Att 

som arbetstagare ha tillgång till företagshälsovård varierar beroende 

arbetsgivare, bransch och storlek på de företag som man är anställd hos.  
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Inom den statliga och kommunala sektorn har de flesta tillgång till 

företagshälsovård och detsamma gäller även större. Vilken kan bevisas av att 

hälften av de 1,5 miljoner anställda i Sverige som inte har företagshälsovård 

arbetar för företag med mindre än 50 anställda. Företagshälsovården regleras 

enligt Arbetsmiljölagens tredje kapitel och lagens krav framhävs i 12 § i 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet 

(Sveriges företagshälsor 2014).  

I föreskriften preciseras att när kompetensen inte räcker för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, arbetsanpassning eller rehabilitering behöver arbetsgivaren 

anlita företagshälsovård eller en konsult med kunskaper gällande 

arbetsmiljöområdet (AFS, 2001:1).  

Schmidt et al. (2011) genomförde en studie med ambitionen att beskriva hur 

företagshälsovården kan bidra till positiva effekter för dess egna kunder som 

anlitat företagshälsovården. Femton företag som anlitar företagshälsovården 

valdes ut och semi-strukturerade intervjuer genomfördes med företrädare från 

företagen. Resultatet från studien visar att en god relation mellan 

företagshälsovården och företagen ger även goda resultat i företagens 

arbetsmiljöarbete. En viktig del i det goda resultatet är att det finns tillit, 

förtroende och dialog mellan företagen och företagshälsovården (Schmidt et al 

2011).  
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3.6 Arbetsmiljöarbete och dess ekonomiska effekter 

3.6.1 Hälsa och olycksfall 

I en studie, genomförd av Larsson et al. (2007) i Australien där 70 börsnoterade 

företag deltog, var syftet att se om god hantering av arbetsmiljöfrågor på företag 

kunde kopplas till företagens börsutveckling. Resultatet av studien var att det 

fanns en koppling mellan företagens arbete med arbetsmiljöfrågor och 

börsutveckling då man kunde se att företagen med bra arbetsmiljöarbete hade ett 

högre aktievärde (Larsson et al. 2007).  

Larsson et al. (2007) menade att detta kunde bero på att företag vars 

arbetsmiljöarbete kunde relateras till dess börsutveckling hade en kompetent 

ledningsgrupp som arbetade med arbetsmiljöfrågor som även skulle kunna 

arbeta med andra frågor inom företaget som inte berör området arbetsmiljö 

(Larsson et al.2007).  

I en kunskapsöversikt beskrivs att det finns dokumentation av ekonomiska 

effekter av hälsofrämjande insatser. Många av studierna inom hälsa kommer 

från USA då forskare där har sökt efter kunskaper om varför företagens 

kostnader gällande personalens ohälsa har ökat de senaste åren (Eklund et al. 

2006).  

I de studier som redovisas i kunskapsöversikten kan man se att satsningar inom 

hälsa från företagens sida leder till minskad sjukfrånvaro, hälsosammare 

personal och ökad lönsamhet för företagen. Åtgärdsinsatserna som företagen 

genomförde var till exempel friskvårdssatsningar, sluta-röka-kampanjer och 

informationsspridning i syfte att förbättra medarbetarnas hälsa (Eklund et al 

2006).  
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Vad gäller svenska börsnoterade företags satsningar på förebyggandet av ohälsa- 

och olycksfall menar Hansson et al. (2004) att de inte satsar lika mycket på 

hälso- och arbetsmiljöfrämjande insatser som de gör på utbildning, även om 

satsningarna har ökat de senaste åren (Hansson et al. 2004). Ett institut som 

samlar in information från företag gällande dess satsningar på utbildningar är 

Nyckeltals Institutet. Deras insamlade information visar att 

utbildningsinsatserna mellan åren 1995 och 2000 har legat på 2 procent. Vilket 

tyder på att de flesta företag satsar minst 1 procent av arbetstiden på utbildning 

(Johanson & Johrén 2012).  

Johanson och Johrén (2012) menar att siffror från Nyckeltals Institutet visar hur 

sjukfrånvaron varierar mellan korttidssjukfrånvaro kompetensnivå. Personal 

med lägre högskolepoäng är de med mer korttidsfrånvaro, vilket innebär att 

företag som satsar på utbildningar och rätt kompetens har mindre 

korttidsjukfrånvaro (Johanson & Johrén 2012).  

I en studie av Fabius et al. (2013) var hypotesen att ett aktivt arbete med att 

minska ohälsa och olycksfall skulle kunna vara kopplat till företagens 

aktiemarknadsprestanda. Studien utgick från de företag som hade vunnit 

arbetsmiljöpris (Corporate Health Achievement Award winners) med hjälp av 

tidigare marknadsresultat. Slutsatsen i studien är att företag som skapar en kultur 

för hälsa och arbetsmiljö genom att fokusera på välfärd samt säkerhet för sina 

arbetstagare. Kommer att skapa större värde för sina investerare. Detta antas 

även ge en konkurrensfördel på marknaden gentemot konkurrenter (Fabius et al. 

2013).  

Företag med motiverade, friska samt kompetenta arbetstagare kan mycket enkelt 

skapa en ökad produktivitet och kvalitetsökning av den egna produktionen som 

sedan kan bidra till att behålla eller öka lönsamheten i företaget (Bohgard et al. 

2011, s.655).  
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3.6.2 Personalfrågor 

I en femårig studie av Bassi et al. (2004) fann man att positiv ett samband 

mellan utbildningsinsatser, omsättning, vinst och börsvärdering. Studien visade 

att företagens skillnader i börsutveckling berodde på: i) hur företagen valde att 

satsa på utbildningar samt t ii) att personalneddragningar försämrade företagens 

ekonomiska resultat på långsikt (Bassi et al. 2004). Även Eklund et al. (2006) 

skriver i sin kunskapsöversikt över arbetsmiljö att investeringar i 

personalutbildningar, personalpolitik och hälsa har betydelse för ett företags 

lönsamhet och värdeskapande. Detta baseras enligt Eklund et al. (2006) på 

tidigare forskning som visat positiva resultat när företag har genomfört 

personalsatsningar. Forskningen har visat att investeringar i utbildningar för 

personalen påverkar företagens produktivitet, lönsamhet och aktieutveckling. 

Vidare visar forskning att företags personalpolitik har en stark relation till deras 

lönsamhet och marknadsvärdering (Eklund et al. 2006).  

Att företagens personalpolitik har betydelse för det ekonomiska utfallet stärks av 

Ulrich (1997) studie, där en jämförelse mellan kvaliteten på personalarbetet med 

ekonomiska data i ett flertal amerikanska företag görs. Resultatet visar att 

arbetsmarknadens värdering av aktier i ett specifikt företag samt det bokförda 

värdet i samma företag hade ett starkt samband med kvaliteten på 

personalarbetet. I de företag som hade god personalpolitik var även 

aktievärderingen högre (Ulrich 1997). Detta får stöd av Tamkin et al. (2004) 

som menar att ett företags personalpolitik speglar resultatet. Även Pfau & Kay 

(2002) menar att personalpolitiken kan vara en vägvisare i bedömningen av ett 

företags ekonomiska situation. Kostnader och ekonomiska värden 

sammankopplade till personalresurser är enligt personalekonomisk redovisning 

svagt representerad i företagens resultat- och balansräkningar (Johanson & 

Johrén 2012).  
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Därmed anser Johanson och Johrén (2012) att resultat- och balansräkningarnas 

innehåll borde ändras för att kunna lyfta fram personal och personalaktiviteter. 

För att få en god ekonomisk bedömning av värdet på arbetsmiljöinsatserna kan 

det därmed vara nödvändigt att sätta prislappar på sjukfrånvaro samt 

personalomsättning. Då det som syns i den ekonomiska redovisningen är oftast 

det som man agerar efter. I personalresultaträkningen presenteras kostnader för 

rekrytering, frånvaro, kompetensutveckling samt övriga andra personalspecifika 

kostnadsposter sammantaget med övriga traditionella kostnadsposter (Johanson 

& Johrén 2012).  

Telia är exempel på ett företag som publicerat en personalekonomisk 

balansräkning. I deras personalekonomiska modell togs kostnader för utbildning 

och rekrytering upp som tillgångar. Avskrivningar baserades på en treårig 

ekonomisk livslängd. I Finland använder företag ofta personalbokslut; cirka 60 

procent inom de kommunala och statliga sektorerna gjorde det under år 2001. 

Personalbokslutet ska innehålla verksamhetsidé, vision, personalstrategi, 

personalresultaträkning, personalbalansräkning, personalberättelse samt 

nyckeltal. Personalresurser utifrån personal investeringar beskrivs från olika 

perspektiv i personalresultaträkningen, personalbalansräkning, 

personalberättelse samt nyckeltal. Andra företag som har integrerat 

personalekonomiska nyckeltal i sin verksamhet är till exempel Swedbank, NCC 

samt Telia Sonera. Dessa företag har gjort det under tjugo års tid (Johanson & 

Johrén 2012). Johanson & Skoog (2007) upp det som pekar på det som är 

orsaken till dessa lyckade exempel att deras system är inriktade mot framtid, 

förståelse samt handling. Deras mätningar baseras på kunders och personalens 

uppfattningar mätningarna görs varje år och är en del av verksamhetsstyrningen. 

Mätningarna stöds av faktorer som:  
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Marknadsföringsprocesser: Styrverktygen samt data där medarbetar- och 

kundenkäter marknadsförs både internt och externt syfte att skapa 

uppmärksamhet kring själva styrverktygen (Johanson & Skoog 2007).  

Rapporteringsprocesser: Själva rapporteringen är systematiserad och är 

integrerad med den ekonomiska rapporteringen och adresserad både till 

ledningen och chefer och till medarbetarna i företagen (Johanson & Skoog 

2007).  

Utvärderingsprocesser: Utvärdering av aktuell data hanteras precis som 

ekonomisk uppföljning. Databaserna följs ständigt upp (Johanson & Skoog 

2007).  

Motivationsprocesser: Information från ledningsgruppen efterfrågas på samma 

sätt som när ekonomisk information efterfrågas (Johanson & Skoog 2007).  

Kontraktsprocesser: Aktuella mätningar av kunders och personalens 

uppfattningar samt samtliga data har en ägare, den som är ansvarig för detta 

åtgärdar det som anses vara ett problem. Lönebonus finns ibland för cheferna i 

relation till enkätresultaten (Johanson & Skoog 2007).  

Swedbank har en företagsutvecklad modell för personalekonomi i sin 

verksamhet som inkluderar personalekonomi, balanserade styrkort, intellektuellt 

kapital samt hälsobokslut, dock så använder Swedbank andra namn för dessa. 

Tyngdpunkten Swedbanks verksamhetsstyrning ligger på att uppmärksamma, 

lära om samt styra sina aktiviteter vad gäller personal och samband mellan 

verksamhet och lönsamhet. Swedbank använder sig av kund- och 

medarbetarundersökningar och tanken med det var att utöka den ekonomiska 

styrningen till att även inkludera de icke-materiella resurserna. Detta för att få 

ökad kunskap om vad som kunde skapa en “uthållig” lönsamhet (Johanson & 

Johrén 2007).  



27 
 

Tanken med den nya verksamhetsstyrningen var att få ökad kunskap om 

kundrelationerna samt personalens betydelse i dessa relationer. Huvudsyftet med 

den nya verksamhetsstyrningen var tron om ett gott ledarskap och betrodd 

personal ökar värdet på det totala humankapitalet och att detta i sin tur leder till 

ökad lönsamhet. Styrsystemet skulle även vara framtids- och handlingsinriktat 

det vill säga kopplat till åtgärder. Med resultatet från kund- och 

medarbetarmätningarna som bas har ett aktivt förändringsverktyg skapats som 

syftar till att få ökad förståelse och arbeta för förändring med inriktning mot 

lärande och handling inom företaget. Nyckeltalen för humankapitalet är mötet 

med kunden, kompetens, organisation och ledarskap (Johanson & Johrén 2012).  

Cascio et al. (1997) menar att aktiemarknadens värdering av företag som 

minskar den egna personalstyrkan förblir oförändrad eller blir sämre (Cascio et 

al. 1997). Johanson och Johrén (2012) anser att det kan finnas flera faktorer till 

detta resultat. En faktor kan vara att företagen vid neddragningsbeslut 

underskattat de kostnader som kan uppstå vid personalneddragningar, som till 

exempel minskat förtroende mellan arbetstagare, oklarhet i roller, 

arbetsoförmåga på grund av oro samt effekter på verksamheten i form av 

produktivitetsminskning, kvalitetseffekter, kundeffekter faktorer som kan 

påverka ett företags lönsamhet (Johanson & Johrén 2012).  

3.6.3 Kompetens 

Kunskapsöverföring, lärande och kompetensutveckling handlar om att utbilda 

arbetstagare samt organisationen för att hantera förändringar av arbetsuppgifter. 

Det handlar även om strategier för att genomföra reformer av socialisering och 

det informella lärandet, vilket i sin tur kan skapa förändring av arbetsplatskultur 

och attityder. Det livslånga lärandet, kompetensutveckling samt lärande 

organisationer brukar beskrivas som strategiska verktyg. Med lärandet menas 

det avsiktliga och det önskade lärandet (Bohgard et al. 2011,s.109).  



28 
 

De anställda behöver lära sig saker som kan gynna företaget eller de själva. 

Lärandet och kompetens ses som ett positivt och önskat resultat både hos 

företaget samt hos individen och är något som går att framkalla, planera, styra 

och mäta. En metod som vissa företag har använt är balanserade styrkort 

(Balanced Scorecard), vilka beskrivs som verktyg för målstyrd produktion där 

man arbetar för att stärka styrning och överblick. Syftet är att skaffa sig inblick i 

hur framtiden ser ut och vilka möjliga hot eller möjligheter som finns (Bohgard 

et al. 2011,s.111).  

Kaplan och Norton (1992) tar i sin studie upp att ett företag behöver ett flertal 

fönster som påvisar olika slags information som till exempel produktutveckling, 

produktionsprocess, kunder samt marknadsutveckling (Kaplan & Norton 1992).  

Detta för att kunna vara en modern företag som synliggör, jämför, mäter, 

värderar samt styr de icke- materiella beståndsdelarna. Det innebär att en 

blandning av ekonomiska data, organisations- och produktionsdata behövs. 

Lärande, kunskaper, kompetens och humankapital lyfts fram som viktiga 

konkurrensfaktorer. För att kunna vara ett modernt företag behöver 

organisationen synliggöra, jämföra, mäta, värdera samt styra de icke-materiella 

beståndsdelarna (Kaplan & Norton 1992). Ellström (2009) belyser vikten av att 

en lärande företag behöver ge alla anställda de förutsättningar de behöver för 

handling och lärande på alla nivåer (Ellström 2009).  Abrahamsson et al. (2003) 

anser att företag som lider av ohälsa bidrar till personalens ineffektivitet. Vidare 

menar de att det inte är fel att lyfta fram ohälsan eftersom det är nödvändighet 

för att utveckla friskfaktorer. Första faktorn, som är avgörande enligt 

Abrahamsson et al. (2003), är själva syftet och att arbetsuppgifterna behöver 

klargöras för den enskilde arbetstagaren (Abrahamsson et al. 2003).  
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Enligt Hansson et al. (2004) satsade svenska börsbolag i snitt 17 000 kr per 

anställd år på personalutbildning under år 2002, motsvarande siffra år 2001 var 

26 000 kr. Det som blir tydligt är den stora skillnaden mellan de satsningar som 

görs på personalutbildningar mot vad det satsas på hälso- och 

arbetsmiljöfrämjande insatser som tidigare nämnts gällande Hansson et al. 

(2004) studie som menar på att de inte satsar lika mycket på hälso- och 

arbetsmiljöfrämjande insatser som de gör på utbildning, även om satsningarna 

har ökat de senaste åren. Satsningarna på hälso- och arbetsmiljöfrämjande 

insatser var 5300 kronor per år och anställd år 2001.  År 2002 var satsningarna 

2800 kronor (Hansson et al. 2004). I en studie från Tamkin et al. (2004) såg man 

att samband mellan högutbildad arbetskraft och produktivitet, därtill att 

högpresterande företag har en genomsnittlig högre utbildningsnivå än 

lågpresterande företag har (Tamkin et al. 2004). Johanson och Johrén (2012) tar 

i sin bok upp det amerikanska företaget Merck som utförde utvärderingar av 

omkring tjugo olika utbildningsinsatser (Johanson & Johrén 2012).  

Det visade sig att en del var lönsamma medan andra inte var det. Företagen hade 

tjänat cirka 2 kronor per satsad utbildningskrona. Ottersten et al. (1999) 

undersökte åtta svenska verktygsindustrier och fann att rimligheten att tjäna in 

utbildningsinsatserna som gjordes under en tioårsperiod var omkring 80-90 

procent (Ottersten et al. 1999).  

Utbildningsinvesteringar kan enligt studierna påverka produktivitet, lönsamhet 

samt börsvärderingen positivt (Hansson et al. 2004). Hansson (1997) har 

studerat svenska förhållanden och kunnat visa att utbildningsinvesteringar är 

lönsamma samtidigt som det skapar vinst åt företagen. Hansson (1997) hävdar 

att avsaknaden av tydlig kommunikation om humankapitalinvesteringar i 

årsredovisningarna, som till exempel utbildning, kan påverka aktiemarknadens 

uppskattning av avkastningen (aktieutvecklingen) i företag som är 

humankapitalintensiva (Hansson 1997).  
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3.6.4 Delaktighet 

Företagsledningen behöver klargöra sina visioner och uppdrag för sina 

arbetstagare. Kommunikation är en avgörande del i detta. Långsiktighet, 

uthållighet samt moralisk medvetenhet bör vara en målsättning. För att det ska 

finnas lärande och förändring i ett företag behövs stabilitet och trovärdighet. 

Företag som är kunskapsintensiva och människoorienterande kan enligt 

Abrahamsson et al. (2003) tappa styrka samt kreativitet om inte medarbetarna 

tas på allvar. En viktig del i arbetet med att få arbetstagarna känna sig delaktiga 

är att de med ansvar på företaget, ledare eller chefer har rätt kompetens för sitt 

arbete (Abrahamsson et al. 2003).  

I det systematiska arbetsmiljöarbetet 2001:1 paragraf 6 går det att utläsa att 

arbetsgivaren bör fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en 

eller flera chefer, arbetsledare samt arbetstagare får i uppgift att verka för att 

risker i arbetet förebyggs och tillfredställande arbetsmiljö uppnås (SAM 

2001:1). Både chefen och ledaren har betydelse för företagens arbetsmiljöarbete 

och effektivitet och i hur delaktiga arbetstagarna blir, dock så har en ledare mer 

betydelse än chefen. Chefen har en befattning som är formell och arbetar inte på 

en nivå där kommunikation med arbetstagare ingår i det dagliga arbetet, därmed 

har en ledare mer inflytande över arbetstagarna (Lorentzi 2008).  

En ledare med ett hälsofrämjande ledarskap, anses även ha förmågan att se 

kopplingen mellan välbefinnande – effektivitet – lönsamhet samt dess relation 

till en nöjd slutkund, arbetstagare samt en god ekonomi. För bra ledarskap 

brukar man tala om några självklara drag som en ledare bör ha, dessa kan till 

exempel vara självförtroende, social kompetens, intelligens samt dominans 

(Johansson, Lugn, Rexed, 2003). Det har visat sig att självförtroende och 

psykisk stabilitet oftast är det som karaktäriserar en god ledare. Ledare som har 

de nämnda egenskaperna är de som visar en social kompetens och på så sätt 

skapar öppenhet för deltagande den gruppen man ansvarar för (Lorentzi 2008).  
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Detta leder till att arbetstagarna i gruppen känner sig trygga och fria i att kunna 

delta i arbeten där de tror att deras kompetens kan bidra med hjälp (Menckel & 

Österblom 2000).  Larssons (2010) avhandling, som omfattade offentliga samt 

privata företag, visade att en ledares människosyn, beteende och själva 

arbetssättet kunde sammankopplas med arbetstagarnas hälsa, kvalitet samt 

effektivitet i företaget (Larsson 2010).  

Abrahamsson et al. (2003) anser att om ett företag har en lyckad verksamhet så 

finns det även en stor sannolikhet att arbetstagarna mår bra. I dag ska man inte 

se företagens tillväxt endast som ekonomisk eller mänskligt utan det ska handla 

om bägge (Abrahamsson et al. 2003).  

Få studier har studerat effekterna av kompetensutveckling för både anställda och 

företag, men i Ballot, Fakhfakh, & Taymaz, (2004) studie av 100 franska och 

235 svenska företag kunde man se ett resultat av att effekterna av 

kompetenstillförsel på produktiviteten var två till fem gånger högre än 

effekterna på de anställdas löneutveckling (Ballot, Fakhfakh & Taymaz 2004). 

 I en av Arbetsmiljöverkets studier gällande lärandestrategier i svenska företag 

framkom det att en decentraliserad arbetsorganisation och ökade befogenheter 

samt ansvar för de anställda har samband med ökad lönsamhet, produktivitet 

och effektivitet. Störst skillnad noterades för faktorn kompetensutveckling; de 

företag som i större omfattning satsade på kompetensutveckling hade i medeltal 

50 procent högre lönsamhet jämfört med företag som inte satsade på en sådan 

progress (Arbetsmiljöverket NUTEK 2000).  

Figur 1 nedan beskriver företagens lönsamhet som given omständighet och 

drivkraft för personalens samt företagens utveckling. 
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Figur 1. Modell som beskriver företagens lönsamhet som given omständighet och drivkraft för personalens 

samt företagens utveckling. En tolkning av Lagerström Rose, och Lovén (Arbete och teknik på människans 

villkor 2011, Figur 12,1, s 655). 

 

3.7 Arbetsmiljöns påverkan på samhället 

Försäkringskassan visar att utbetalningar till individer med nedsatt 

arbetsförmåga (inte endast arbetsmiljörelaterat) låg år 2007 på 99 miljarder 

kronor. En beräkning på samhällsekonomiska kostnader i form av 

långtidssjukskrivningar, stressrelaterade sjukskrivningar och produktionsbortfall 

orsakat av dessa presenterades år 2008 av Arbetsmarknadsdepartementet och 

summan hamnade då på 47 miljarder kronor (Bohgard et al. 2011,s.657). 

Burdorf (2011) tar i sin studie upp att ett flertal studier har visat att farliga 

arbetsförhållanden där risken för ohälsa- och olycksfall också ger negativa 

effekter både för företagen och samhället. Arbetsskador och arbetsrelaterade 

sjukdomar är bidragande orsaker till att sjuklighet och dödlighet finns bland 

arbetskraften och den allmänna befolkningen. Vidare menar Burdorf (2011) att 

funktionshinder, sjukfrånvaro och produktivitetsförluster vid arbete utgör en stor 

del av de indirekta kostnaderna för företagen och samhället och att det därför 

finns ett tydligt behov av investeringar i arbetsmiljöfrämjande insatser (Burdorf 

2011).  
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Arbetsrelaterad ohälsa och olycksfall i arbetet är enorma problem i många 

företag och leder till omfattande kostnader. ILO (Internationella 

arbetsorganisationen) har uppskattat att cirka 4 procent av världens årliga BNP 

går förlorad på grund av arbetsrelaterad ohälsa och olycksfall i arbetet. 

Arbetsrelaterad ohälsa eller olycksfall i arbete med låg svårighetsgrad 

uppskattades till en mediankostnad av 14 455 SEK per anställd och år medan 

fall med hög svårighetsgrad uppskattades till en kostnad av 102 043 SEK per 

anställd och år. Dessa kostnader bärs helt av arbetsgivaren (Europeiska 

kommissionen 2014). Tompa et al. (2010) hävdar att arbetsrelaterad ohälsa och 

olycksfall och de kostnader som sker i samband med dessa kan ha betydelse vid 

internationella jämförelser, eftersom en kostnad för samhället i ett land kan vara 

en kostnad för ett företag i ett annat land (Tompa et al. 2010).  

Burdorf (2011) skriver i sin studie där det hänvisas till en studie genomförd av 

Meijster et al. (2011) att det borde finnas fler insatser av forskare i syfte att 

förbättra arbetstagarnas hälsa. Då det är viktigt att myndigheter, företag och 

andra intressenter får mer kunskap om hur ohälsa orsakad av arbetsmiljön kan 

påverka deras egna avkastningar. Samt att man genom ökad kunskap kan visa att 

förebyggandet av ohälsa- och olycksfall har betydelse för framtidens 

investeringar (Burdorf 2011). Tompa et al. (2010) skriver i sin diskussion artikel 

att studier gällande arbetsmiljöarbetets lönsamhet inte endast ska fokusera på 

företagsperspektiv, utan att man i studierna även bör inkludera arbetsmiljöns 

lönsamhet utifrån samhällets och individens perspektiv (Tompa et al. 2010).  
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3.8 Produktivitet och kvalité 

Ichniowski et al. (1995) jämför i sin studie produktionslinjer med god 

arbetsmiljö och produktionslinjer med en sämre arbetsmiljö. Det som 

framkommer i resultatet är att god arbetsmiljö i ett företag skapar en betydande 

högre produktivitet och kvalitet i arbetsprocessen (Ichniowski et al. 1995). 

I Lohela Karlssons (2010) studie, som är inriktad på den industriella sektorn, 

kan ett samband ses mellan psykosociala faktorer och produktionsförluster 

kopplat till arbetstagarens arbetsprestation och dess samverkan med 

psykosociala faktorer som till exempel socialt klimat och engagemang (Lohela 

Karlsson 2010). Johanson (1997) analyserade i sin studie 108 

förändringsprogram där Pay-back-tiden för investeringen i 

förändringsprogrammen beräknades med utgångsläge i förändringar i 

produktivitet samt sjukfrånvaro. Produktivitetsökning bedömdes vara 

dominerande; 76 procent av företagen ansåg att produktivitet ökning berodde på 

investering i arbetsmiljö (Johanson 1997).  

För att ge stöd till diskussionen om de ekonomiska effekterna används Neumann 

och Duls (2009) ram som belyser att arbetsmiljön är inkluderad i företagets 

verksamhet, exempelvis om det finns ett utarbetat arbetsmiljöarbete, således kan 

ett antagande göras att medarbetarnas kompetens, kunskap och motivation höjs 

och prestandan stiger. Det kan även bli tvärtom om det blir ett skadligt arbete 

som kan leda till ett sämre arbete (Neumann & Dul 2009). Rose et al. (2013) 

beskriver att arbetsmiljön, som kan ses som en del av ett företag och dess 

operationella system, ger två typer av effekter: Systemeffekter, (t.ex. 

produktionsvolymer och eller kvalitetsnivåer) och Mänskliga effekter (t.ex. 

trötthet, smärta och kompetens) (se figur 2 nedan) . Båda dessa typer av effekter 

påverkar företagets resultat. De Mänskliga effekterna ”matas in” i det 

operationella systemet (se den vänstra streckade pilen).  
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Negativa Mänskliga effekter som återförs till det operationella systemet, leder 

till negativa systemeffekter (till exempel fler defekta varor). Båda effekterna 

påverkar således företagets ekonomi, men av de mänskliga effekterna syns 

endast direkta kostnader, såsom sjuklön, i företagets redovisning. De övriga 

Mänskliga effekterna påverkar företagets resultat indirekt eller ”osynligt”, det 

vill säga utan att detta syns i företagets redovisningssystem (Rose et al. 2013). 

 

 

 

 

Figur 2. Modell som beskriver hur arbetsmiljön som skapas av operationella system påverkar det finansiella 
resultatet (Rose el al 2013)  

Abrahamsson et al. (2003) refererar i sin studie till ”Maslows trappa”, som 

framställer hur hälsotillståndet bland medarbetarna påverkar företagens 

produktivitet. För varje trappsteg finns det en faktor som påverkar 

arbetstagarnas hälsotillstånd. I det första trappsteget, det fysiska, utgår man ifrån 

den hälsa som behövs för att en arbetstagare ska kunna genomföra ett arbete; i 

det andra trappsteget, det sociala, utgår man ifrån hur social en arbetstagare bör 

vara för att kunna samarbeta. I det tredje trappsteget, som omfattar den mentala 

och existentiella hälsan, utgår man ifrån att arbetstagaren känner sig meningsfull 

för företaget och motiverat till att utföra sitt arbete. Med denna modell vill 

Abrahamsson et al (2003) visa att alla steg tillsammans gör att arbetstagaren 

känner sig trygg och har en framtidstro för det egna arbetet. Arbetstagare som 

befinner sig högst upp på trappan kännetecknas som motiverande, med hög 

arbetskapacitet och med en vilja att komma framåt. Alla dessa faktorer är det 

som bidrar till att företagen får en produktiv arbetstagare (Abrahamsson et al. 

2003). 
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En studie genomfördes vid svenskt Stål AB med syfte att analysera framstegen 

med arbetsmiljöförbättringar som företaget genomfört. Resultatet från studien 

var att man kunde se en tydlig lönsamhetsökning. En lönsamhetsberäkning 

visade att endast 2 % av den ökade lönsamheten berodde på minskningar i 

sjukskrivningar medan 98 % av den ökade lönsamheten berodde på 

produktivitets- och kvalitetsförbättringar (Abrahamsson 2000).  

Figur 3 nedan visar den procentuella uppdelningen i studien. 

 

 

Figur 3. Modell som beskriver fördelning av lönsamheten efter arbetsmiljöförbättringar på Svenskt Stål AB 

visas. Den huvudsakliga lönsamheten är inom produktivitets- och kvalitetsförbättringar medan den lägsta 

lönsamheten ses i minskade sjukskrivningar (Work Environmnet and the Bottom Line: Survey of Tools 

Relating Work Environment to Business Results, Rose et al. 2013, Figur 1, s 369). 
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4. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultaten från analysen av de data relaterade till 

börsvärde och de relaterade till arbetsmiljö år 2012 som använts i studien. För 

tidsperioden 2008-2011 har i detta magisterarbete inga data som speglar det 

systematiska arbetsmiljöarbetet funnits tillgängliga. Trots det har författarna valt 

att studera företagens medianvärde i relation till aktiepris, omsättning och antal 

anställda för åren 2008-2012 med fokus på år 2012 för att kunna se 

börsutvecklingen över dessa år.  

 

Antagandet som görs i detta fall är att företagen som är med i kvartilerna 

(baserat på deras SAM-indexvärde och faktorerna i Det goda arbetet) år 

2012 även tillhörde samma grupp under åren 2008-2011 som de gjorde 2012. 

Författarna har valt att tillämpa samma princip för resultaten av faktorerna i Det 

goda arbetet, vilket innebär att fokus har legat på år 2012. Anledningen till detta 

är att resultaten från faktorerna i Det goda arbetet sedan ska sammankopplas till 

resultatet från SAM-indexet.  

Diagrammen som presenteras i resultaten har alla i princip samma konstruktion. 

Det som skiljer de åt är vilken typ av data som presenteras, diagrammen visar 

medianvärde för varje kvartil och varje år. 
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4.1 Diagram SAM-index 

4.1.1 Diagram 1 

 

Resultatet visar att Bästa kvartilen och Näst bästa kvartilen är de som har en 

hög kurva. Näst sämsta kvartilen och Sämsta Kvartilen har en lägre kurva. 

Resultatet visar att företagen i de två bättre kvartilerna d.v.s. de som har bättre 

omsättning har en stabilare och bättre kurva under alla åren. 
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4.1.2 Diagram 2 

 

Resultatet som presenterats ovan är inte lika lättolkad som diagrammen för 

omsättning. Här ligger kvartilerna ganska så jämt till dock med en tendens till 

att Bästa kvartilen och Näst bästa kvartilen är de som har en stabilare kurva 

under åren. 
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4.1.3 Diagram 3 
 

 

Resultatet visar att aktieprisindexet inte har en lika säker kurva som indexen för 

omsättning och antal anställda. Bästa kvartilen är den som ligger bättre till under 

alla åren följt av Sämsta kvartilen är på andraplatsen bara till år 2010, sedan är 

den sämst.  
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4.2 Det goda arbetet- Individuell kompetens 

4.2.1 Diagram 1 

 

 
 

Resultatet visar en jämn gång mellan de fyra kvartilerna. Det man kan se i 

resultatet är att den Näst sämsta kvartilen har en stabil gång igenom alla åren.  
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4.2.2 Diagram 2 
 

 
 

Diagrammet visar att Sämsta kvartilen har högst kurva 2008-2010, men sedan 

dippar den stark. Näst sämsta kvartilen är både bäst under årens lopp och visar 

en stabil utveckling. 
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4.2.3 Diagram 3 
 

 

Bästa kvartilen och Sämsta kvartilen visar nästan samma utveckling, är 

konstanta under åren och hamnar vid värdet 1 år 2012. Näst sämsta kvartilen har 

den bästa utvecklingen även här. Näst bästa kvartilen går kontinuerlig ner och är 

sämst år 2012. 
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4.3 Det goda arbetet- Decentraliserad kvalité 

4.3.1 Diagram 1 
 

 
 

Resultatet visar att Sämsta kvartilen är den som har högst kurva. Bästa kvartilen 

och Näst sämsta kvartilen har en jämn gång medan Näst bästa kvartilen har 

lägst kurva.  
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4.3.2 Diagram 1 
 

 
 

Resultatet visar att Näst sämsta kvartilen är den som har högst kurva. Värdet är 

kring 5,5 år 2012 vilket är den bästa utvecklingen bland alla diagram. De andra 

tre kvartilerna har relativt låga jämna kurvor. Dock ser man att Sämsta kvartilen 

är den som har högst kurva av de tre. Endast Bästa kvartilen hamnar vid ett 

värde under 1. 
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4.3.3 Diagram 3 
 

 

Här har Bästa kvartilen även den bästa utvecklingen, följt av Sämsta kvartilen 

med en jämn utveckling kring värdet 1. Näst bästa kvartilen och Näst sämsta 

kvartilen utvecklades sämst. 
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5. Diskussion 

Syftet med detta kapitel är att utifrån den teoretiska referensramen analysera 

och tolka det som framkommit i resultaten och på så sätt försöka att ge svar på 

studiens frågeställning:  

 

Finns det indikationer på samband mellan svenska företags arbetsmiljöarbete 

och börsvärde baserat på några arbetsmiljöarbetes- indikatorer? 

 

Först kommer en diskussion kring resultaten. Därefter kommer metoden i 

studien att analyseras och diskuteras.  

5.1 Aktiepris, omsättning och antal anställda 

En av anledningarna till att studera företagens aktiepris, omsättning och antal 

anställda var att Larsson et al. (2007) i sin studie visade att det fanns en 

koppling mellan företagens arbete med arbetsmiljöfrågor och börsutveckling och 

att företagen med bra arbetsmiljöarbete även var de med högt aktiepris (Larsson 

et al. 2007). Aktiepriset speglar företagens tillgångar och efterfrågan och 

omsättningen företagens totala försäljning (Aktiepriset.se). Efterfrågan kan ses 

som viljan som finns för att köpa något och tillgångar kan utgöras av personal, 

maskiner eller kompetens (Kursnavet.se).  

 

Aktiepris och omsättning speglar företagens ekonomiska resultat som i sin tur 

speglas i deras börsutveckling. I antalet anställda har inkluderats som variabel i 

denna studie eftersom arbetsmiljöarbetet påverkas av: i) hur individen mår, ii) 

rådande arbetsmiljö på den egna arbetsplatsen, vilket vi tror i sin tur påverkar 

företagens produktivitet, effektivitet och kvalité och därmed företagets 

ekonomiska resultat och företagens omsättning samt aktiepris (Bohgard et al. 

2011, s.656). Diagrammen som presenteras i resultaten har alla i princip samma 

konstruktion, det som skiljer är vilken typ av data som presenteras. 
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5.2 SAM-index (diagram 4.1.1, 4.1.2 och 4.1.3) 

SAM-indexvärdena är indikatorer på hur företagen arbetar med det egna 

arbetsmiljöarbetet och hur de i arbetet med det förhåller sig till föreskrifterna om 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Grupperna: i) Bästa kvartilen, ii) Näst bästa 

kvartilen iii) Näst sämsta kvartilen och iiii) Sämsta kvartilen är indelade utefter 

deras SAM-indexvärden (Arbetsmiljöverkets analysrapporter 2013:2).  

Resultaten av diagrammen 4.1.1, 4.1.2 och 4.1.3 visar att Bästa kvartilen följt av 

Näst Bästa kvartilen har en högre kurva än de två andra kvartilerna. Det finns 

således en indikator på samband mellan företagens arbetsmiljöarbete och 

börsvärde år 2012. Detta stärks av Larsson et al. (2007) studie vars resultat 

visade på en koppling mellan företagens arbete med arbetsmiljöfrågor och 

börsutveckling. Företagen med bra arbetsmiljöarbete var även de med hög 

aktiepris, bättre omsättning och antal anställda (Larsson et al. 2007).  

Författarna av denna text har valt i det stora hela använda sig av "indikation på 

samband" detta val är bestämt av att vår analys endast kan ge indikationer på 

samband men inga säkra svar då den typen av statistisk analys inte har varit 

möjlig att genomföra inom ramen för detta examensarbete. Genom att använda 

denna deskriptiva statistiska analys med kvartilindelning så har författarna 

visualiserat att det sannolikt finns indikationer till samband (om än inte 

statistiskt säkra orsakssamband) mellan de arbetsmiljöfaktorerna undersökts och 

företagens olika ekonomiska och värdemässiga karakteristika. Ytterligare som 

krävs är en ordentlig statistisk genomgång av data och därtill kopplad 

kompetens. 

Resultatet stöds även av Fabius et al. (2013), studie där hypotesen var att ett 

aktivt arbete för att minska hälso- och säkerhetsrisker kan vara kopplat till 

företags aktiemarknadsprestanda. Studien utgick från de företag som hade 

vunnit arbetsmiljöpris (Corporate Health Achievement Award winners) och 
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resultatet erhölls med hjälp av tidigare marknadsresultat. Studien visade på 

samband mellan de företag som hade fokusering på hälsa och säkerhet även då 

kunde identifieras att hantera övriga aspekter i verksamheten i organisationen 

lika utförlig som arbetsmiljöarbetet.  

 

Slutsatsen i Fabius et al. (2013) studie är att företag som skapar en kultur för 

hälsa och arbetsmiljö genom att fokusera på välfärd samt säkerhet för sina 

arbetstagare kommer att skapa större värde för sina investerare samt även få en 

konkurrens fördel på marknaden jämfört med sina konkurrenter (ibid). 

 

Ett viktigt led i arbetet med arbetsmiljö samt för att arbetet ska fortgå är att 

företagens arbetstagare har ett välbefinnande. Arbetstagarna påverkar företagens 

produktivitet och effektivitet, vilka i sin tur påverkar företagens omsättning och 

aktievärde. Aktievärdet beror på hur företagens vinster, tillväxt, skulder och 

antalet aktier bedöms utvecklas (Aktiepris.se). Arbetstagarens hälsa bör studeras 

utifrån fysiska, psykiska och sociala faktorer (Zanderin 2005).  

Genom att arbeta med SAM kan företagen minska riskerna för ohälsa och 

olycksfall i arbetslivet som i sin tur minskar sjukfrånvaron och leder till ökad 

produktivitet och effektivitet. Systematiskt arbetsmiljöarbete, är som tidigare 

nämnt i teorin, en process som företagen använder för att uppfylla kraven som 

finns för en god arbetsmiljö. SAM hjälper även företagen att utveckla deras egna 

verksamheter och kontrollen av hur arbetet genomförs. Att ha ett bra 

arbetsmiljöarbete som stöds av systematiskt arbetsmiljöarbete innebär vidare att 

företagen minskar risken för ohälsa och olycksfall (Cedergren et al. 2005).  

 

Arbetsmiljöns påverkan på arbetstagaren utifrån faktorerna nämnda ovan stärks 

av Lohela Karlssons (2010) studie där man sett att medarbetarnas 

arbetsprestation har en koppling till företagens produktionsförluster (Lohela 

Karlsson 2010).  
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Det systematiska arbetsmiljöarbetets betydelse för företagens arbetsmiljöarbete 

är enligt Falck (2009) stor då SAM anses vara en viktig del i skapandet av 

samverkan mellan företagens arbetstagare och arbetsgivare, vilket leder till en 

god dialog i arbetsmiljöarbetet (Falck 2009). Ichniowski et al. (1995) har i sin 

studie jämfört produktionslinjer med god arbetsmiljö respektive sämre 

arbetsmiljö och resultatet av studien visade även att företag med god arbetsmiljö 

var de med hög produktivitet och kvalitet i sin arbetsprocess (Ichniowski et al. 

1995).   

I denna studie visar resultatet att företag som bedömts vara bättre på att arbeta 

med systematiskt arbetsmiljöarbete i syftet att förbättra den egna arbetsmiljön är 

även de med högre medianvärde på aktiepris dividerat med aktiepris, omsättning 

dividerat med omsättning och antal anställda dividerat på antal anställda än 

företag som inte har ett lika bra arbetsmiljöarbete. Företag som arbetar med 

SAM minskar även riskerna för ohälsa och olycksfall hos arbetstagarna, vilket 

påverkar produktiviteten och effektiviteten positivt.  

Näst sämsta kvartilen och Sämsta kvartilen har en utveckling som är relevant 

med kategorin de hamnat i, ibland har de en hög kurva men lika snabbt går den 

kurvan ner. Sämsta kvartilen har ett ganska så lågt medianvärde omsättning 

dividerat med omsättning och antal anställda dividerat med antal anställda. 

Deras aktiepris och omsättning antas i detta läge vara lågt, vilket innebär att 

företagen i Sämsta kvartilen inte har lika stor tillgång och efterfrågan som 

företagen i Bästa kvartilen och Näst Bästa kvartilen.  

Deras totala försäljning, det vill säga, omsättning är även den lägre än Bästa 

kvartilen och det kan påverkas av att de inte har ett lika bra arbetsmiljöarbete 

som de bättre grupperna. Näst sämsta kvartilen visar en bättre utveckling än 

Sämsta kvartilen, vilket är ännu ett belägg på att arbetsmiljöarbetet kan påverka 

företagens aktiepris och omsättning. 



51 
 

Vad det gäller resultaten för åren 2008-2011, vilket det inte finns SAM- 

indexvärden för kan författarna inte svara för men antagandet är att det 

säkerligen inte är några större skillnader. Detta innebär att författarna har ett fall 

där studierna från Larsson et al. (2007) och Fabius et al. (2013) stämmer för den 

egna studiens resultat. Dock, är detta endast ett antagande från författarnas sida 

då det som tidigare nämnt inte finns SAM-indexvärden för åren 2008-2011.  
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5.3  Det goda arbetet  

Det som kallas för faktorer i Det goda arbetet är data från Arbetsmiljöverkets 

kommande kunskapsöversikt Det goda arbetet. För att kunna få fram 

indikatorerna som formar den goda arbetsmiljön har Arbetsmiljöverket i sin 

kunskapsöversikt ställt frågor till företag och bett företagen bedöma arbetet med 

arbetsmiljön på den egna företaget. Frågorna som besvarades från företagens 

sida var sedan tidigare kategoriserade i faktorer som anses ha betydelse för hur 

företagen bedriver arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverkets rapport 2012:7). 

Då syftet med studien har varit att se om det finns indikationer till samband 

mellan företagens arbetsmiljöarbete och börsutveckling har författarna ansett att 

det skulle vara intressant att se vilka faktorer som mest påverkar företagens 

arbetsmiljöarbete. Faktorerna: i) individuell kompetens och ii) decentraliserad 

kvalité inkluderades i denna studie efter som författarna bedömer att dessa 

faktorer har en betydelse i företagens arbetsmiljöarbete och att de indirekt 

påverkar arbetstagaren. Baserat på detta valde författarna att i resultatet av 

faktorerna i Det goda arbetet endast fokusera på aktiepris och antal anställda. 

Valet att studera antal anställda och aktiepris och inte omsättning baserades även 

på Ulrich (1997) studie, där en jämförelse mellan kvaliteten på personalarbetet 

med ekonomiska data i ett flertal amerikanska företag gjorts och resultatet av 

detta var att företagens personalpolitik (syn på arbetstagaren) har betydelse för 

det ekonomiska utfallet.  

 

Vidare visade resultatet att arbetsmarknadens värdering av aktier i ett specifikt 

företag samt det bokförda värdet i samma företag hade ett starkt samband med 

kvaliteten på personalarbetet. I de företag som hade god personalpolitik var även 

aktievärderingen högre (Ulrich 1997). Tamkin et al. (2004) studie stödjer detta 

då de menar att ett företags personalpolitik speglar resultatet. Även Pfau & Kay 

(2002) menar att personalpolitiken kan vara en vägvisare i bedömningen av ett 

företags ekonomiska situation (Pfau & Kay 2002).  
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5.4 Faktor Individuell kompetens (diagram 4.2.1, 4.2.2 och 4.2.3) 

Resultatet av faktorn individuell kompetens i Det goda arbetet visar att det inte 

alls är så att de två bättre kvartilerna är de som ligger bäst till. I diagrammet 

antal anställda dividerat med antal anställda så är det en jämn utveckling bland 

alla kvartiler. I diagrammet aktiepris dividerat med aktiepris är det den Sämsta 

kvartilen som har bäst utveckling till år 2010, år 2012 ligger Näst sämsta 

kvartilen bäst till. Slutsaten man kan dra utifrån dessa två diagramm är att 

företag som har flest antal anställda med rätt kompetens inte alltid har högst 

börsutveckling. Då diagrammet för aktiepris visar att det är den Näst sämsta 

kvartilen som har en högre kurva. Det vill säga aktiepriset påverkas inte av 

kompetensen på företaget. Ett förväntat resultat hade varit att det hade funnits ett 

samband där företag med rätt kompetens hade bra resultat i båda fallen. Samma 

slutsats kan dras gällande omsättningen, där Näst sämsta kvartilen har utvecklats 

bäst. 

 

Resultatet att kompetens inte har någon betydelse för företagens börsutveckling 

är överraskande. En fråga är hur väl denna indikator fångar kompetensen i 

företaget. Kompetens inom företag beskrivs enligt Bohgard et al. (2011),s.109 

som ett strategiskt verktyg för företagen som underlättar vid lärandet av arbetet 

(Bohgard et al. 2011,s109). Vidare visar Kaplan och Norton (1992) i sin studie 

att kompetens är bland de faktorer som anses vara viktiga i konkurrensen mot 

andra företag. Tamkin et al. (2004) har i sin studie visat att samband mellan 

högutbildad arbetskraft och produktivitet, därtill att högpresterande företag har 

en genomsnittlig högre utbildningsnivå än lågpresterande företag.  

 

Utifrån studierna och studiens resultat för individuell kompetens antar 

författarna att den Sämsta kvartilen inte arbetar för en ökad kompetens. Att ha 

en bra kompetens i företaget innebär även att man minska riskerna för ohälsa 

och olycksfall i arbetslivet då arbetstagarna får mer kunskap i hur man på bästa 
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sätt kan arbeta för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Därmed är det en viktigt 

att informera för företagen som hamnat i Sämsta kvartilen om varför det är 

viktigt med rätt kompetens i företaget. Just nu kan dessa företag antas ha en 

inställning om att så länge vi har ett högt aktiepris, det vill säga tillgång och 

efterfrågan, är det inte viktigt med rätt kompetens, vilket i sin tur kan påverka 

deras arbetsmiljöarbete.  

 

Om företagen tänker på detta sätt kan det antas finnas brist i det långsiktiga 

arbetet i företaget, Ottersten et al. (1999) i sin studie undersökte åtta svenska 

verktygsindustrier och fann att rimligheten att tjäna in utbildningsinsatserna som 

gjordes under en tioårsperiod var omkring 80-90 procent. Detta får stöd av en 

litteraturstudie gällande utbildningsinvesteringars lönsamhet som visar att 

kopplingen mellan utbildning och lönsamhet är stark. Utbildningsinvesteringar 

kan enligt studierna påverka produktivitet, lönsamhet samt börsvärderingen 

positivt (Hansson et al. 2004). Hansson (1997) som har studerat svenska 

förhållanden och kunnat visa att utbildningsinvesteringar är lönsamma samtidigt 

som det skapar vinst åt företagen. Hansson (1997) hävdar att avsaknaden av 

tydlig kommunikation om humankapitalinvesteringar i årsredovisningarna, som 

till exempel utbildning, kan påverka aktiemarknadens uppskattning av 

avkastningen (aktieutvecklingen) i företag som är humankapitalintensiva.  

 

Utöver att företagen tjänar mer på att ha utbildningar och på så sätt öka 

kompetensen i verksamheten kan man utifrån Johansson och Johrén (2012) 

siffror från Nyckeltals Institutet se hur sjukfrånvaron varierar mellan 

korttidssjukfrånvaro och kompetensnivå. Personal med lägre högskolepoäng är 

de med mer korttidsfrånvaro, vilket kan tolkas som att företag som satsar på 

utbildningar och rätt kompetens har mindre korttidsjukfrånvaro (Johansson & 

Johrén 2012).  
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Företag med motiverade, friska samt kompetenta arbetstagare kan enkelt skapa 

en ökad produktivitet och kvalitetsökning av den egna produktionen som sedan 

kan bidra till att behålla eller öka lönsamheten i företaget (Bohgard et al. 2011, 

s.658).   

 

Bassi et al. (2004) genomförde en femårig studie där man kunde se ett positiv 

samband mellan utbildningsinsatser, omsättning, vinst och börsvärdering. 

Studien visade att företagens skillnader i börsutveckling berodde på: i) hur 

företagen valde att satsa på utbildningar samt t ii) att personalneddragningar 

försämrade företagens ekonomiska resultat på lång sikt (Bassi et al. 2004).   

Detta kan tolkas som att även om Sämsta kvartilen för tillfället har högst 

medianvärde finns en risk att de i framtiden kommer att få försämrad ekonomisk 

resultat. Bästa kvartilen som år 2012 inte hade högst medianvärde har ändå en 

stabil grund och kan i framtiden antas klara sig bättre än Sämsta kvartilen.  Detta 

kan stärkas av Eklund et al. (2006) studie över arbetsmiljö där det visas att 

investeringar i personalutbildningar, personalpolitik och hälsa har betydelse för 

ett företags lönsamhet och värdeskapande. Även tidigare forskning har visat att 

investeringar i utbildningar för personalen påverkar företagens produktivitet, 

lönsamhet och aktieutveckling. Vidare visar forskning att företags 

personalpolitik har en stark relation till deras lönsamhet och marknadsvärdering 

(Eklund et al. 2006).  
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5.5 Faktor Decentraliserad kvalité (diagram 4.3.1, 4.3.2 och 4.3.3) 

I diagram 4.3.1 kan man se att det är den Sämsta kvartilen som har högst kurva. 

I diagram 4.3.2 är det Näst sämsta kvartilen som har högst kurva med ett värde 

av mer än 5. Även om Näst sämsta kvartilen inte är den bättre kvartilen så är det 

ändå en positiv resultat. Resultat som vi ser stöds av Ichinowski et al. (1995) 

studie om produktionslinjer med god arbetsmiljö samt produktionslinjer med en 

sämre arbetsmiljö, där resultatet visar på att en god arbetsmiljö i ett företag 

skapar en betydande högre produktivitet och kvalitet i arbetsprocessen. I 

diagram 4.3.3 är Bästa kvartilen som visar det bästa värdet, dock följt av Sämsta 

kvartilen vilket visar även här att det inte finns tydliga samband. 

 

Lohela Karlsson (2010) redogjorde i sin studie som är inriktad på den 

industriella sektorn ett samband kunde ses mellan psykosociala faktorer och 

produktionsförluster kopplat till arbetsprestation av arbetstagarens tolkning av 

psykosociala faktorerna som till exempel socialt klimat och engagemang och ett 

antagande som kan baseras på detta är att ett företag som har en stimulering för 

socialt klimat och engagemang har en positiv utveckling gällande kvalités arbete 

i företaget samt inom produktionen.  Resultat i denna rapport ges även stöd från 

Karlsson (2005) gällande de situationsbetingande faktorerna som sätts på den 

enskilda individen att ideligen lära och utvecklas och då inte enbart i kunskap 

utan även i värderingar och attityder enligt Karlsson (2005) kan det leda till 

stress för individen och företaget. De upplevda subjektiva och objektiva kraven 

kan bidra till negativ psykosocialmiljö.  

 

Enligt Karlsson (2005) bör människor i kunskapsekonomier räknas som 

kapitalet. Det kan bli kostsamt för individen, företaget samt samhället om det 

finns en negativ psykosocial arbetsmiljö som kan leda till minskade 

arbetsprestation, produktivitet och kvalitets försämringar.  
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Att genomföra arbetsmiljöinvesteringar kan vara lönsamhet för ett företag, 

resultatet i denna studie påvisar att det företag som har en medvetenhet gällande 

sitt kvalitetsarbete påvisar en positiv trend gällande sitt aktiepris/antal anställda.  

Resultat stöds även från Abrahamsson (2000) studie som analyserade framsteg 

av arbetsmiljöeffekter vid Svenskt Stål AB slutsatsen var att investeringar i 

arbetsmiljöförbättringar var ytterst lönsamt. Vid lönsamhetsberäkning 

konstaterade att det endast var 2 procent av de ekonomiska fördelarna var 

relaterade till sjukskrivningskostnadsbesparingar, på samma gång som 98 

procent var relaterade till produktivitet eller kvalitetsförbättringar (se Figur 4 i 

teoridelen för den procentuella uppdelningen i Abrahamssons, (2000) studie).  

 

I ett företag har personalpolitiken relevans för det ekonomiska utfallet det kunde 

Ulrich (1997) påvisa i sin studie där en jämförelse mellan kvaliteten på 

personalarbetet med ekonomiska data i ett flertal amerikanska företag gjordes. 

Resultatet visade att distansen mellan arbetsmarknadens värdering av aktier i ett 

specifikt företag samt det bokförda värdet i samma företag visade ett starkt 

samband på kvaliteten i personalarbetet. Resultatet ger stöd till resultatet i denna 

rapport att kvalité i arbete påverkar aktiepris/antal anställda då 

arbetsmiljöarbetet kan antas påverkas av i) hur individen mår, ii) rådande 

arbetsmiljö på den egna arbetsplatsen. Ulrich (1997) studie visade att de företag 

som hade god personalpolitik hade högre aktievärderingen. Ulrich (1997) 

resultat får även stöd av Tamkin et al. (2004) som menar att ett företags 

personalpolitik reflekterar resultatet. På liknande sätt kunde Pfau & Kay (2002) i 

sin studie visa på att personalpolitiken kan vara en guide i bedömningen av ett 

företags ekonomiska situation. 
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5.6 Metoddiskussion 

I en av Arbetsmiljöverkets studier (NUTEK, 2000) gällande lärandestrategier i 

svenska företag framkom det att en decentraliserad arbetsorganisation och ökade 

befogenheter samt ansvar för de anställda har samband med ökad lönsamhet, 

produktivitet och effektivitet. Störst skillnad noterades för faktorn 

kompetensutveckling; de företag som i större omfattning satsade på 

kompetensutveckling hade i medeltal 50 procent högre lönsamhet.  

I detta arbete har det undersökts om det finns indikationer på samband mellan 

hur börsnoterade företag har svarat på Arbetsmiljöverkets nulägesundersökning 

2012 och deras aktiepris med tyngdpunkten för år 2012 samt översiktligt för 

åren 2008-2012.  

SAM-index är en indikator på hur företag arbetar med sitt arbetsmiljöarbete, 

samt om det förhåller sig till föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete 

(Arbetsmiljöverkets analysrapporter 2013:2). I SAM-index som konstruerades 

efter Nulägesundersökningen 2012 (Se Bilaga 1 till 3 för detaljer) har endast 

frågor gällande området arbetsmiljö tagits med, därför är det viktigt att påpeka 

att indexet inte är svar på företagens verksamhetsstyrning eller 

produktionsresultat. SAM-index är baserat på sammanvägda delindex: vad, vem, 

riskundersökning och uppföljning, som tillsammans ger ska ge en bild av hur 

arbetsmiljöarbetet i det svenska näringslivet ser ut. Utgångspunkten för delindex 

är att få en uppfattning om hur en arbetsgivare undersöker, genomför samt 

följder upp verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets 

analysrapporter 2013:2) (se Bilaga 1 SAM-index för detaljer). 

 

Valet att använda Arbetsmiljöverkets nulägesundersökning 2012 anses vara bra 

på grund av den ”fångade” en del av vad författarna sökte efter. Valet av 

vetenskapliga artiklar, avhandlingar samt övrig litteratur kan självklart blivit 

påverkad av författarnas eget intresseområde.  
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Valet att använda avhandlingar och kunskapsöversikter gjorde att författarna 

kunde använda deras referenslista för att hitta aktuell forskning och litteratur för 

denna studie. Studien är avgränsad till börsnoterade svenska företag som svarat 

på Arbetsmiljöverkets undersökning NU2012 år 2012, endast moderkoncernen 

för varje deltagande företag har tagits med i studien. Vidare är studien avgränsad 

till åren 2008- och 2012 med fokus på år 2012.  

 

Valet att ha tyngdpunkten på år 2012 anses rätt då Arbetsmiljöverkets 

undersökning NU2012 genomfördes och det är från år 2012 det finns 

datamaterial vilket det inte gör för de övriga åren. Arbetsmiljöverket hade 

identifierat 100 börsnoterade företag som svarat på  Arbetsmiljöverkets 

undersökning NU2012, men egentligen var det 78 stycken företag som hade 

besvarat och kunde därmed komma med i vårt urval, resterande var dubbletter 

som författarna tog bort i efterhand.  

 

Företagen som var dubbleter hade inte synts i Arbetsmiljöverkets lista från 

början. Av dessa 78 organisationsnummer blev det 47 stycken 

organisationsnummer kvar efter att sammanslagning mellan dotterbolag till 

moderkoncernen gjorts. Detta val gjordes i samråd med Arbetsmiljöverket och 

grundades på att moderbolaget är placerade högts upp i hierakin och kan anses 

som det slutgiltiga beslutsorganet vars beslut och policys antas genomsyra hela 

organisationsstrukturen. Relevansen att använda börsvärde och inte 

börsutveckling gjordes på grund av att fokus låg på år 2012 inte tyngdpunkten 

på år 2008-2011 och valet att använda antal anställda gör att det blir ett tydligt 

värde gällande aktiepris per anställd.  
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De metoder som använts är litteratursökning och litteraturstudie detta gjordes 

för att erhålla väsentlig information och få ett tag om ämnesområdet; data om 

företagens börsvärde, omsättning och antal anställda sökts via olika källor; 

Arbetsmiljöverkets data om SAM-index och Det goda arbetet.  

Valet av att använda de metoder som nämnts ovan anses väl planerat vilket har 

skett i samråd med handledare på KTH och Arbetsmiljöverket. Metoderna har 

gett författarna betydelsefull information som gjort att arbetet med uppsatsen har 

kunnat fortgå. Varför vi valde att ta med delar arbetsmiljöarbete i teorin 

grundades på att det är en bärande ställning i denna studie att förmedla 

bakgrunden och genom det skapa en tydlig ram om studiens ämne och 

sammankoppla det vidare till aktuell forskning till den här studien författarna 

anser det valet stärker  

uppsatsen.    
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6. Förslag till vidare forskning 

Författarnas egna reflektioner gällande denna studie är att forskarvärlden 

behöver hitta huvudnyckeln till att kunna påvisa arbetsmiljöns påverkan på ett 

företags börsvärde vad vi vet finns det endast två studier Larsson et al. 2007 

samt Fabius et al. (2013) som har gett sig på den utmaningen men vi behöver 

mer. Framtida forskningsförslag är att utföra en studie beträffande 

tillbudsrapportering, skadedata samt sjukfrånvaro kopplat till börsvärde. Dessa 

områden kan anses vara intressanta att koppla samman till denna studie. 
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7. Slutsats  

I detta avlutande kapitel presenteras slutsatserna av studien. 

Huvudsyftet med magisteruppsatsen var att utifrån data från börsen och 

arbetsmiljöarbetets-indikatorer från Arbetsmiljöverket eftersöka om det fanns 

indikationer till samband mellan svenska företags arbetsmiljöarbete och 

börsvärde år 2012. Det sekundära syftet var att se om det fanns indikationer till 

samband mellan svenska företags arbetsmiljöarbete och börsvärde mellan åren 

2008- och 2011. För att kunna besvara detta formulerades följande 

frågeställning:  

 

Finns det indikationer på samband mellan svenska företags arbetsmiljöarbete 

och börsvärde baserat på några arbetsmiljöarbetets-indikatorer? 

 

Resultatet visade i hur hög grad företagen faktiskt arbetar med 

arbetsmiljöarbetet, vilket bedömts med SAM-index och hur det påverkar 

börsvärdet. När det gäller Det goda arbetet visade resultatet att det fanns ett 

svagt men visst samband mellan faktorerna och arbetsmiljöarbetet. Studien har 

analyserat resultat om faktorer som kan påverka arbetsmiljön men inte studerat 

arbetsmiljön i sig.  

 

Huvudslutsatsen som kan dras ur detta är att det föreligger en viss indikation till 

samband mellan börsvärde och företagens arbetsmiljöarbete utvärderat med 

SAM-index för år 2012. Samt en svagt men visst indikations samband mellan 

företagens börsvärde och specifika faktorer som antas forma god arbetsmiljö.  
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Följande slutsatser kan också dras: 

 Resultatet visar att det finns indikation på samband mellan företagens 

systematiska arbetsmiljöarbete och aktiepriset för år 2012 som är det år 

för vilket data funnits tillgängliga både för bedömning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets undersökning NU2012) och 

börsvärde.  

 

 Det finns tendenser till samband för åren 2008-2011 mellan 

arbetsmiljöarbete och börsvärde. Eftersom data om det systematiska 

arbetsmiljöarbetet inte funnits tillgängliga för dessa år är analysen 

svagare.  

 

 Aktiepris och omsättning kan påverkas av flera andra faktorer än arbetet 

med arbetsmiljö, men för att med större säkerhet kunna uttala sig om vilka 

faktorer det är krävs mer djupgående studier. 

 

 

Det i denna studie presenterade resultatet ligger i linje med resultat presenterade 

i litteraturen om forskning om börsvärde-utvecklingens och aktieprisets 

samband till arbetsmiljö: Larsson et al. (2007) och Fabius et al. (2013) fann att 

företag som har ett aktivt arbetsmiljöarbete, även har en starkare börsvärdes-

utveckling och ett högre aktiepris. 

 

En slutsats baserad på analyserna av de data om aktiepris och arbetsmiljöarbete i 

Sverige samt den litteraturstudie som ingått i studien, är att det kan konstateras 

att företag som har ett bra arbetsmiljöarbete (vilket förutom att det medför högre 

produktivitet och bättre kvalité på det företaget producerar) tenderar att ha högre 

aktiepris och bättre börsutveckling än företag som har sämre arbetsmiljöarbete. 

Fortsatt forskning behövs dock för att undersöka detta mer i detalj.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1. SAM-index 

 

Varje delindex grundar sig på flertal frågor med olika svar, svaren är sedan 

omräknade i procent som har gett frågorna värde mellan 0-1. Om företagen får 

ett högt värde betyder det även att arbetsplatsen på företaget är bra på att arbeta 

med delarna som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och det motsatta 

gäller om man får ett lågt värde. I princip så kan man säga att ju högre poäng 

man får som företag desto högre sannolikhet är det att man arbetar med det egna 

arbetsmiljöarbetet enligt det som beskrivs i systematiskt arbetsmiljöarbetets 

föreskrift (Arbetsmiljöverkets analysrapporter 2013:2). Delindexen i  

SAM-index är: 

 

Vad-delindex 

Indexet är en beskrivning av hur företagen arbetar med att förebygga och 

åtgärda risker inom arbetsmiljön, dokumenterar riskbedömningar som 

genomförts, skapar åtgärdsplan baserat på riskbedömningarna samt hur man 

uppföljer dessa moment (Arbetsmiljöverkets analysrapporter 2013:2).  

 

Vem-delindex 

Indexet beskriver vem som är delaktig i arbetsmiljöarbetet, om det finns en 

tydlig decentralisering av ansvar och om det finns kunskaper och resurser för att 

kunna utföra arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverkets analysrapporter 2013:2).  

 

Riskundersökning- delindex 

Indexet riskundersökning är till för att få en översiktlig bild av hur ofta 

företagen genomför sina riskundersökningar för att förhindra förekomsten av 

farlig arbetsmiljö för arbetstagarna (Arbetsmiljöverkets analysrapporter 2013:2). 
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Uppföljning- delindex 

Med denna delindex vill man se hur ofta företagen utvärderar det egna 

arbetsmiljöarbetet för att se om man förhåller sig till det som är tänkt att uppnå 

med arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverkets analysrapporter 2013:2).  

 

Utöver SAM-indexdata från Arbetsmiljöverket har vi även tagit del data från 

myndighetens kunskapsöversikt ”Den goda arbetsmiljön och dess indikationer” 

(Arbetsmiljöverkets rapport 2012:7) där de anställdas syn på god arbetsmiljö 

presenteras. 16 publikationer benämns och de 13 vanligaste förekommande 

faktorerna som ansågs vara betydelsefulla i skapandet av en bra arbetsmiljö var 

enligt de anställda: ”positiva, engagerade, tillgängliga och rättvisa ledare, 

utvecklad kommunikation, samarbete/teamarbete, positivt och socialt klimat, 

mediainflytande/delaktighet:autonomi/empowerment(självständighet/bemyndiga

nde), rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål: erkännande; behandlad 

med respekt; personlig utveckling och fortbildning: lagom arbetstempo och 

arbetsbelastning; bra fysisk arbetsmiljö, samt bra relationer till intressenter, dvs. 

kunder och patienter” (ibid). 

 

För att kunna ta del av Arbetsmiljöverkets SAM-indexdata och faktorer i Det 

goda arbetet fick vi ta fram nummer på alla företag som finns på den svenska 

börsen och handelsplatserna. Organisationsnumren togs fram för att kunna 

jämföra de med Arbetsmiljöverkets data på företag som deltagit i deras 

undersökning NU2012. Anledningen till att vi själva fick ta fram 

organisationsnumren och inte fick de från Arbetsmiljöverket är för att det 

aktuella datamaterialet i studien är under sekretess. Vår egna framtagande av 

alla organisationsnumren på börsen resulterade i 3971 nummer, efter matchandet 

med företag som deltagit i Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning 2012 sjönk 

antalet nummer till 78.  
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Dessvärre så tillhörde många av de 78 organisationerna samma moder koncern 

och ur ett kvalitetsperspektiv bestämdes det att endast moder koncernen för 

företag skulle tas med undersökning. I samband med detta föll antalet 

organisationsnumren denna gång till 47 stycken.  

 

Efter denna process skulle varje företags årsredovisning för åren 2008- och 2012 

gås igenom för att ta fram information om företagens omsättning och antal 

anställda. Även aktiepriset för varje företag för åren 2008- och 2012 togs fram 

genom att gå in på internetsidan Finansportalen.se. Varför författarna valde att 

kolla företagens omsättning, antal anställda och aktiepris är för att data av den 

här typen skulle hjälpa till med att ge svar på om det förekommer samband 

mellan företagens börsutveckling och systematiska arbetsmiljöarbete. För att 

stärka magisteruppsatsens resultat valde författarna även att kolla på företagens 

hållbarhetsredovisningar Efter framtagandet av omsättning, antal anställda och 

aktiepris för varje företag åren 2008- 2012 var det dags att dividera dessa med 

varandra. Det första steget var att dividera omsättning per antal anställda, andra 

steget var att dividera aktiepris per omsättning och det tredje steget var att 

dividera aktiepris per antal anställda.  

 

När detta var klart fick författarna ta del av Arbetsmiljöverkets SAM-indexdata, 

varje företag som deltagit i undersökningen har fått en egen SAM-indexvärde. 

Beroende på det SAM-indexvärde företagen har fått delades de in i tre kvartiler. 

Företag med hög SAM-indexvärde hamnade i kvartil 3 medan företag med låg 

SAM-indexvärde hamnade i kvartil 1. I kvartil 2 hamnade företag med  

SAM-indexvärde som låg mellan det lägsta och högsta kvartilerna. När 

företagen var indelade i kvartiler och resultatet från dividerandena var klar 

skapades diagram för att kunna se om det förekommer samband mellan 

företagens börsutveckling och arbetsmiljöarbetet. 
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Bilaga 2. Frågor i Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning 2012 

Frågor från Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012, NU 2012, 

dessa frågor är de som används för att skapa SAM-index samt i studiens 

analyser. Inom parantes förtydligas vilket delindex som frågorna tillhör. 

Samtliga frågor är kodade i SAS” (Arbetsmiljöverkets analysrapporter 2013:2.)  

3. Känner du till att det finns en föreskrift som benämns ”Systematiskt 

arbetsmiljöarbete" 

1. Ja 

2. Nej 

 

4. Anser du att det i organisationen finns tillräckliga kunskaper om hur 

arbetsmiljöarbete ska bedrivas enligt före-skriften om ”Systematiskt 

arbetsmiljöarbete”? 

1. Ingen kunskap 

2-9 …skala… 

10. Hög kunskap 

 

5. Bedrivs det arbetsmiljöarbete på företaget/arbetsplatsen? 

1. Nej, det görs inte 

2. Under införande 

3. Ja, i viss mån 

4. Ja, i högsta grad 

 

6. Bedrivs arbetsmiljöarbete enligt föreskriften om ”Systematiskt 

arbetsmiljöarbete”? Vad av följande stämmer bäst överens för er organisation. 

Är det… 

1. Nej, det görs inte 

2. Planerat eller beslutat, men ännu inte startat 

3. Under införande 

4. Ja, i viss mån 

5. Ja, i högsta grad 

 

7. Undersöks arbetsmiljöarbetet i organisationen regelbundet för att upptäcka 

eventuella risker för arbetstagarna. Vad av följande stämmer bäst överens för 

er organisation? Är det? (delindex riskundersökning) 

1. Nej, aldrig 

2. Ja, delvis, vissa delar av verksamheten 

3. Ja, hela verksamheten 
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8. Hur går organisationen tillväga för att undersöka arbetsmiljön (metoder)? 

1. Skyddsronder 

2. Rapporteringssystem (ex. tillbud) 

3. Medarbetareundersökningar (enkät/intervjuer) 

4. Tas upp på arbetsplatsträffar 

5. Tas upp i medarbetar- eller utvecklingssamtal 

6. Särskilda mätningar (fysisk miljö) 

7. Medicinska undersökningar 

8. Annat sätt, nämligen 

9. Har risker påträffats eller uppmärksammats i organisationen? (delindex 

vad) 

1. Nej 

2. Ja 

 

10. Gör ni bedömningar av de risker ni finner i er arbets-miljö? (delindex vad) 

1. Nej, inga riskbedömningar görs 

2. Vissa riskbedömningar görs 

3. Ja, alla risker bedöms efter allvarlighetsgrad 

 

11. Dokumenterar ni skriftligt de riskbedömningar som ni gör? (delindex vad) 

1. Nej, ingen skriftlig dokumentation 

2. Vissa bedömningar dokumenteras skriftligt 

3. Ja, alla bedömningar dokumenteras skriftligt 

 

13. De åtgärder som inte genomförs omedelbart, d.v.s. samma dag eller någon 

av de närmast följande dagarna, för de in i en skriftlig handlingsplan? 

(delindex vad) 

1. Nej, det görs inte 

2. Ibland 

3. Oftast 

4. Ja, alltid 

 

14. Kontrollerar ni att de genomförda åtgärderna haft av-sedd effekt? 

(delindex vad) 

1. Nej, det görs inte 

2. Ibland 

3. Oftast 

4. Ja, alltid 

 

15. Utreds ”plötslig händelse” som leder till olycksfall? 

1. Nej, det görs inte 

2. Ibland 
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3. Oftast 

4. Ja, alltid 

5. Har ej inträffat 

 

16. Utreds annan ”ohälsa”, d.v.s. sjukdom och andra besvär (som beror på 

andra än plötsliga händelser) 

1. Nej, det görs inte 

2. Ibland 

3. Oftast 

4. Ja, alltid 

5. Har ej inträffat 

 

17. Utreds allvarligt tillbud som ej lett till olycksfall eller ohälsa? 

1. Nej, det görs inte 

2. Ibland 

3. Oftast 

4. Ja, alltid 

5. Har ej inträffat 

 

18. Följer organisationen årligen upp huruvida själva ar-betsmiljöarbetet har 

bedrivits som det var tänkt? (delindex uppföljning) 

1. Nej 

2. Ja 

 

19. Finns det en fördelning av uppgifter i arbetsmiljöarbetet som tydligt anger 

vem som gör vad? (delindex vem) 

1. Nej, det finns inte 

2. För vissa uppgifter 

3. Nästan för alla uppgifter 

4. Ja, i högsta grad 

 

20. Har de som fått uppgifter i arbetsmiljöarbetet de kunskaper, befogenheter 

och resurser som behövs för att kunna bedriva arbetsmiljöarbete? (delindex 

vem) 

1. Nej, inte tillräckligt 

2. Ja, i viss mån 

3. Ja, i högsta grad 

 

21. Ges skyddsombud möjlighet att medverka i organisationens 

arbetsmiljöarbete? (delindex vem) 

1. Skyddsombud saknas 

2. Nej, men skyddsombud finns 

3. Ibland kan skyddsombud medverka 
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4. Oftast kan de medverka 

5. Ja, de bereds alltid denna möjlighet 

 

22. Ges arbetstagare möjlighet att medverka i organisation-ens miljöarbete? 

(delindex vem) 

1. Nej, det görs inte 

2. Ibland 

3. Oftast 

4. Ja, alltid 

 

24. Vilka hinder ser du för ett fungerande arbetsmiljöarbete i organisationen? 

1. Kunskap 

2. Tid 

3. Attityder 

4. Ledningens engagemang 

5. Regler 

6. Uppgifts-/ansvarsfördelning 

7. Verktyg 

8. Fackliga organisationer 

9. Annat, vad/hur 

10. Finns inga hinder 

 

”Samtliga frågor inkluderar även svarsalternativ 98. ”Vet ej” och 99. ”Vill ej 

svara”. De som svarat ”Vill ej svara” är inte med i analysen. Fråga 5, 7 och 9 är 

filter till andra frågor. Frågorna 3-6, 8, 15-17 och 24 är inte med i SAM-index 

utan ingår som kontrollfrågor i de olika analyserna. Svarsalternativ 5 i frågorna 

15 till 17 används i studien som en indikator för om någon arbetsmiljöhändelse 

inträffat eller ej. Om det ej har inträffat får organisationen ett högre värde 

jämfört med om det ej inträffat, då får organisationen ett lägre värde i 

kodningen” (Arbetsmiljöverkets analysrapporter 2013:2. SAM-index. Ett sätt att 

belysa systematiskt arbets-miljöarbete i svenskt arbetsliv). 

För mer information om Arbetsmiljöverkets enkät undersökning 

rekommenderas: Teknisk beskrivning - Arbetsmiljöverkets 

NUlägesundersökning SAM 2012 och bilaga se länk: 

http://www.av.se/statistik/faktarapporter/ovrigstatistik.aspx  

 

http://www.av.se/statistik/faktarapporter/ovrigstatistik.aspx
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Bilaga 3. Indikatorer i arbetsmiljön 

En av de delar som ligger till grund för denna rapport är Statiska central byråns 

rapport Learning Organisations Matter som är framtagen av Statiska central 

byrån (SCB, 2011). Andra delen är Arbetsmiljöverkets nulägesundersökning 

SAM 2012 SAM-index som kommer att presenteras längre ner. Dessa två delar 

ligger som inspiration till Arbetsmiljöverkets kommande rapport Det goda 

arbetet som är en fortsättning på de två andra nämnda rapporterna.  

 

Learning Organisations Matter, (2011)  syfte är den ska bidra till diskussion om 

tillväxten i ekonomi, detta kan göras på många olika sätt i detta fall gjordes det 

genom mätningar med fokus på arbetsorganisation och kompetensutveckling 

inom det svenska näringslivet. Nedan för presenteras de tre av fyra indikationer 

som är framtagna av Statiska central byråns (SCB,2011) Learning Organisations 

Matters rapport. Var och en av de aktuella frågorna hade fått ett specifik värde 

enligt dess övertagande av betydelse i förhållande till de andra frågorna i 

indexet. Alla frågor i indexet hade samma relevans och därför antas vara lika 

viktiga. Indikationerna var representanter för arbetsgivarens inställning av 

företagets organisation och utveckling. I denna studie har endast 2 indikationer 

använts Det goda arbetet samt SAM-index för att mäta korrelation till 

aktiepriset. Indikationerna ett till tre som presenteras här nedan kan 

sammanfattas som en indikator och benämns som det Det goda arbetet sedan 

kommer SAM-index som är den andra indikatorn.  
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Figur 3. Beskriver Statiska centralbyråns 4 kompositer som ligger till inspiration till de övriga delarna, del 1 

SAM, i mitten är nulägesrapporten 2012 samt till del 2 som är Arbetsmiljöverkets kommande rapport Det goda 

arbetet  

 

Arbetsmiljöverkets nulägesundersökning 2012.  

Indikator nummer ett är ett ”proxy” som beskriver arbetstagarens syn på 

individuellt lärande i företag som har formell och informell lärande på 

arbetsplatsen.  

Indikator nummer två är ”strukturellt lärande” som bidrar med information om 

företaget bygger strukturkapital genom ett organiserat arbete med innovation 

och kvalité såväl som strategier med kundnöjdhet i fokus.  

Indikator nummer tre är ”decentralisering” och ger information om vem som är 

ansvarig för planering av det dagliga arbetet och för genomförandet av 

kvalitetskontroll. Vidare ger decentralisering en indikation i hur samarbetet i 

team ser ut på företaget.  

Indikator nummer fyra är ”numerisk flexibilitet” och ger information om 

företagens möjligheter till snabba ändringar i personalstyrkan, storleksmässigt, 

med kort varsel.  
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Vidare ger indikatorn information om hur rotationen av flexibiliteten inom 

arbetskraften gällande arbetsrotation och deltidsarbete. Waddell och Burton 

(2006) kunde i sin vetenskapliga litteraturgenomgång där de skulle besvara 

frågan om ett arbete är bra för människans hälsa och välbefinnande konstatera 

att lönearbete i allmänhet är det viktigaste medlet för att uppnå tillräckliga 

ekonomiska resurser som i sin tur är viktiga för materiellt välbefinnande och 

fullt deltagande i dagens samhälle (Wadell & Burton (2006). 

Relationer mellan indikatorerna 

Gällande relationer mellan de berörda indikationerna i Statiska centralbyråns 

Learning Organisations Matter rapport där korrelations analyser och 

regressionsmodellen gav information om förutsägelser i de fyra indikationerna. 

Korrelationen gav en övergripande bild och studerade relationen mellan en 

funktion vid den aktuella tiden och indikationerna (Statistiska central Byrån, 

Learning Organisations Matter, 2011). 

Regressionsmodellen ställer in samt tar hänsyn till en mer komplex bild över 

företaget och arbetskraften. Är korrelationen högt kan tolkningen göras att 

indikationer och delfrågor ger likande information. I Learning Organisations 

Matter rapporten (Statistiska central Byrån, 2011) kunde korrelationerna mellan 

samtliga resultat presenteras positivt, med undantag för den relationen mellan 

decentraliserad arbetsorganisation och numerisk flexibilitet, som mer eller 

mindre förutsätts. Signifikansnivån är hög i de positiva korrelationerna, vilket 

betyder att ju högre förekomsten av en indikator desto högre incidens av 

arbetsorganisation och kompetensutveckling samt lärande organisationer 

betydelse och roll (ibid).  

 

Detta kan vara en indikation på en multipliable effekt när det används mer än en 

indikator.  Den högsta korrelationen var mellan de två utbildningsindikatorerna.  
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När det kommer till negativ korrelation mellan decentraliserad 

arbetsorganisation och numerisk flexibilitet var signifikansnivån lägre. En 

negativ korrelation innebär en högre incidens av en indikator och ett desto lägre 

incidens av annan indikator, och vice versa. Numerisk flexibilitet är fortfarande 

positivt korrelerad med de två utbildningsindikatorerna. Den övergripande 

tolkning av parameter uppskattningar är att de inte är så starkt korrelerade att 

indikatorerna lämnade samma uppgifter (ibid). 

 

I strukturerade telefonintervjuer besvarade ställföreträdare för företagen (ägaren 

eller någon från personalavdelningen) på frågor kring vilka slags åtgärder man 

hade för att öka anställdas hälsa och utveckling. Det som framkom var att 

företag som erbjöd stresshanteringsprogram, jämfört med de som inte gjorde 

det, i betydande högre grad även erbjöd andra typer av åtgärder för att underlätta 

arbetstagarnas säkerhet, hälsa, välbefinnande och vidareutbildning. Företagen 

erbjöd även andra anställningsförmåner som till exempel sjukvård, 

rehabiliteringsprogram och pensionsavtal. I den aspekten verkade tillgången av 

stresshanteringsprogram vara en indikator på ”a better place to work” (Nigam 

et al. 2003).  

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 


