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Sammanfattning 
På senare tid har intresset för sjukfrånvaron och ohälsan i arbetslivet ökat. Anledningen 
till detta är en insikt om att sjukfrånvaron och ohälsan på arbetsplatsen innebär stora 
påfrestningar för både människor, företag och samhälle. I ett försök att motverka den 
negativa hälsoutvecklingen i arbetslivet presenterade regeringen i budgetpropositionen 
för 2002 ett 11-punktsprogram för ökad hälsa i arbetslivet. En av dessa punkter var ett 
förslag om att införa ett obligatoriskt hälsobokslut i företag. I propositionen definieras 
hälsobokslut som en redovisning av de anställdas hälsoläge, och det kan sägas vara ett 
verktyg för att kartlägga, analysera och följa upp hälsoläget i organisationen. Med ett 
hälsobokslut kan personalen analyseras på olika sätt, och informationen kan sedan ligga 
till grund för en handlingsplan för att förbättra hälsan på arbetsplatsen. 
 
Problemet med hälsobokslut är att det är ett relativt nytt område, och de teoretiska 
modellerna är nya och obeprövade. Det är svårt att veta hur hälsobokslutet ska vara 
utformat, hur det ska integreras i verksamheten, och vad det egentligen ska användas till. 
Hur fungerar ett hälsobokslut i verkligheten? Syftet med denna uppsats är därför att skapa 
en djupare förståelse för vilket syfte hälsobokslutet uppfyller i företag. För att uppnå detta 
huvudsyfte, besvaras följande frågeställningar: Till vad används hälsobokslutet? samt Vilka 
effekter har hälsobokslutet i organisationen?  
 
För att uppnå syftet genomfördes en fallstudie vid Försäkringskassan Stockholms län, där 
ett hälsobokslut har införts och används regelbundet i hela organisationen. I studien 
genomfördes sammanlagt fem intervjuer med anställda i organisationen.  
 
I analysen framkom att hälsobokslutet användes: 1. För att få en samlad bild av hälsan och 
arbetsmiljön i organisationen; 2. För att göra jämförelser med sig själv över tid; 3. För att 
göra jämförelser med andra; 4. För att kunna se samband; 5. För att utföra 
personalekonomiska beräkningar och analyser; 6. För att jämföra och analysera uppsatta 
mål i medarbetarfokus; 7. För att kunna föra mer nyanserade diskussioner; 8. För att 
bestämma nya insatser och åtgärder. De effekter som kunde ses var en ökad kunskap om 
hälsan och arbetsmiljön inom organisationen, ökad medvetenhet om frågorna bland 
cheferna, mer nyanserade och mångsidigare diskussioner, mer nyanserade och 
mångsidigare analyser, ett ökat aktivt arbete med hälso- och arbetsmiljöfrågor samt mer 
arbete. 
 
 
 
 
 



Abstract 
Lately, the interest in absent due to illness in the working-life has increased. One reason 
of this interest is the knowledge about the fact that absent due to illness represents huge 
strains on not just people but also on businesses and society. In an attempt to counter-act 
the negative development of health, the government presented in the budget-proposals 
for 2002 a program with the purpose to increase health in the working-life. One of the 
proposals was to introduce a compulsory health account (hälsobokslut in Swedish) in 
companies. In the proposal, health account is defined as an open account of the health 
state of the employees in the organization and it can be used as a tool to map, analyze 
and follow up the health state in the company. By using a health account, the employees 
can be analyzed in different ways and the information can be used as a guide to improve 
the health at the work-place.   
 
The problem with a health account is that it is a relative new concept and the theoretical 
models are new and unused. It is difficult to know how the health account is to be 
integrated in the organization, and how it is to be used in reality. Therefore, the purpose 
of this thesis is to give a deeper understanding of what purpose a health account fulfill in 
organizations. In order to achieve this main purpose, following questions are answered: 
For what reasons is health account used? and what effects does health account have in 
the organization? 
 
To fulfill the purpose, a case study was made at a regional social insurance office in 
Stockholm, where a health account has been implemented and is regularly used within 
the whole organization. In the study five interviews were made with employees in the 
organization.  
 
It emerged in the analysis that the health account was used: 1. to give a comprehensive 
picture of the health and work environment in the organization; 2. to make comparisons 
over time; 3. to make comparisons to others; 4. to see relationships; 5. to make human 
resource accountings; 6. to compare and analyze given goals 7. to give more facetted 
discussions; 8. to decide new efforts and measures. Further, some of the effects that the 
health account had in the organization were an increased knowledge about the health 
and work environment inside the organization, an increased awareness of health issues 
among the management, more nuanced analyses, an increased work with health- and 
work environmental issues and more work due to the administrative work of the health 
account.  
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1. Inledning 
På senare tid har intresset för sjukfrånvaron och ohälsan i arbetslivet ökat. Anledningen 
till detta är en insikt om att sjukfrånvaron och ohälsan på arbetsplatsen innebär stora 
påfrestningar för både människor, företag och samhälle. För individen innebär ohälsan 
förutom de ekonomiska effekterna så som lägre inkomster och mer utgifter också en 
sänkt livskvalitet. För arbetsgivaren innebär ohälsan lägre produktivitet, högre frånvaro, 
ökade arbetsgivaravgifter för statliga och privata trygghetssystem, ökade kostnader för 
rehabilitering, ökad personalomsättning och sjuklön. Dessutom hotas välfärden i 
samhället på lång sikt av hög sjukfrånvaro. (Arbetarskyddsstyrelsen, 1996)  
 
Faktum är att en ganska mörk bild målas upp vid en närmare granskning av 
hälsotillståndet i Sverige. Antalet sjukskrivningar har ökat dramatiskt de senaste åren och 
idag finns 300 000 sjukskrivna och 500 000 förtidspensionerade svenskar som är borta 
från arbetslivet. Trenden är negativ och det finns inga indikationer på att trenden är på 
väg att vända. Denna sjukfrånvaro kostar Sverige den hisnande summan av 90 miljarder 
kronor om året, det vill säga mer än en tiondel av statens totala utgifter (Ohälsan: Varför 
tog det så lång tid?, 2004), viket är en skrämmande tanke.  
 
Orsakerna till denna höga sjukfrånvaro är en kombination av flera faktorer. Liukkonen 
(1994) tar upp ett antal faktorer som anses ha påverkan på hälsan. Det finns ett mycket 
klart samband mellan fysiskt påfrestande arbete och sjukfrånvaro. Den psykosociala 
arbetsmiljön påverkar också, såsom brister i känsla av kontroll över situationen, 
arbetsledningen, stimulans och utvecklingsmöjligheter, arbetsgemenskap och hög eller låg 
psykisk belastning. Mycket tyder också på att den individuella motivationen har en viss 
inverkan på hälsan. Frånvaro ökar dessutom med ålder och ett företag med högre 
genomsnittsålder tenderar att ha högre sjukfrånvaro. Andra faktorer som påverkar 
sjukfrånvaron är företagets storlek, lokalisering och bransch (Liukkonen, 1994). 
 
Problemet är att det är lätt att i dessa tider av effektiviseringar och kostnadsbesparingar 
glömma bort att den viktigaste resursen i företaget är personalen. För att effektivisera och 
spara in kostnader omorganiseras arbetsplatserna och de anställda förväntas kunna vara 
flexibla och producera mer med mindre resurser. Dessa åtgärder för att skära ner på 
kostnaderna får oftast motsatt effekt. Kostnaderna sänks kanske kortsiktigt, men den 
långsiktiga lönsamheten försvinner. Detta är just vad företagen och samhället har börjat 
känna av. 
 
En del menar att ett personalekonomiskt synsätt skulle motverka att handlingar får 
negativa konsekvenser för personalen. Aronsson et al. (1994) menar att problemet ligger i 
att man i den traditionella redovisningen eller i kalkyleringssammanhang endast tar 
hänsyn till realkapitalet i organisationen, det vill säga fysiska resurser som maskiner, 
byggnader, verktyg, materiel, inventarier och så vidare. Men man kan också se 
arbetsstyrkan som en resurs, vilket man kan kalla organisationens humankapital. I och 
med att denna del av tillgångarna inte syns i den traditionella redovisningen ges inte en 
rättvis bild av företagets tillgångar, kostnader och intäkter, och beslut som tas baseras 
endast på kalkyleringar på konsekvenser för realkapitalet. (Aronsson et al., 1994).  
 
Personalekonomin fokuserar på humankapitalet och definieras som ”hushållning med 
mänskliga resurser i organisationen” (Aronsson & Malmquist, 1996; Johansson & Johrén, 
2001; Björklund & Holmqvist, 1999 ). Med god hushållning menas inte bara sparande 
utan det kan innebära att satsa på förebyggande underhåll för att undvika förslitning på 
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lång sikt (Johansson & Skoog, 2001). Har man ett sådant synsätt att de anställda är en 
tillgång känns det ganska naturligt att denna tillgång måste vårdas och underhållas på 
samma sätt som andra tillgångar i organisationen. Detta leder till att utbildningar och 
förebyggande personalvård kan ses som investeringar i verksamheten istället för att 
personalen endast ses som en kostnad. (Aronsson, et al., 1994). 
 
Men varför är individens hälsa så viktig för företaget? Det är de anställda i företaget som 
står för produktionen av de produkter och tjänster som företaget erbjuder, och individens 
hälsa påverkar individens arbetsförmåga. Liukkonens (2002) tolkning av hälsa i 
organisatorisk mening är att med hälsa avses ”den kraft som ger organisationen kapacitet att 
handla genom människors arbetsinsatser” (Liukkonen, 2002, s.12). En försvagad individuell 
hälsa innebär alltså en sämre organisatorisk arbetskraft. Halling et al. (2002) skriver att en 
positiv hälsoutveckling medför både ekonomiska och humana vinster för företaget. De 
ekonomiska vinsterna sker i form av bland annat högre frisknärvaro, ökad 
prestationsförmåga, ökad gemenskap och lägre personalomsättning. De humana vinsterna 
uttrycks i att de anställda känner att ledningen engagerar sig och satsar på dem samt att 
den egna upplevda hälsan ökar. (Halling et al., 2002).  
 
På grund av den negativa utvecklingen i arbetsmiljön och de höga kostnader som 
sjukskrivningarna innebär för individer, företag och samhälle har regeringen insett att 
något måste göras för att förbättra hälsan i samhället och arbetslivet. Redan 1990 lades en 
proposition fram med förslaget att företag och förvaltningar skulle åläggas laglig 
skyldighet att upprätta personalekonomisk redovisning, med syftet att sätta personalen 
mer i fokus än tidigare. Denna proposition antogs aldrig. Aronsson & Malmquist (2003) 
skriver att anledningen till att regeringen inte satsade på att införa obligatorisk 
personalekonomisk redovisning i årsredovisningen är att det visade sig mer komplicerat 
att införa än vad man tidigare trodde. Metoderna kräver stor ekonomisk kunskap, 
modellerna är omständiga och det handlar oftast om uppskattningar som är väldigt osäkra 
och svåra att kvantifiera. Metodutveckling och bättre anpassade administrativa stödsystem 
krävs, likaså en personalekonomisk insikt och kompetens hos cheferna i företaget, vilket 
inte existerar i dag. I princip krävs att hela redovisningskulturen behöver förändras, vilket 
är en svår process. (Aronsson & Malmquist, 2003) 
 
I budgetpropositionen för 2002 presenterade regeringen ett 11-punktsprogram för ökad 
hälsa i arbetslivet. Det var i denna proposition som begreppet hälsobokslut myntades. Som 
en åtgärd för att öka hälsan i samhället önskades en utveckling av ”särskilda ekonomiska 
drivkrafter i styrsystemet … inom den offentliga sektorn. Detta kommer att baseras på en 
redovisning av de anställdas hälsoläge hos den enskilde offentliga arbetsgivaren”. Motsvarande 
redovisningar i privat sektor skulle också undersökas (Faktablad om budgetpropositionen 
för 2002, Näringsdepartementet).  
 
Från och med 1 juli, 2003 ska företag, kommuner, landsting och statliga myndigheter 
redovisa sjukfrånvaron i sina årsredovisningar, vilket sägs vara ett steg mot införandet av 
ett obligatoriskt hälsobokslut. Kravet gäller arbetsgivare med fler än tio anställda, och de 
uppgifter som ska finnas med är bland annat sjukfrånvaron i procent av de anställdas 
årsarbetstid, långtidssjukfrånvaro över 60 dagar, sjukfrånvaro uppdelad på kön samt 
sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupp (Proposition 2002/03:6 Obligatorisk redovisning 
av sjukfrånvaro). Syftet med den nya lagen är att arbetsgivarna genom ökade kunskaper 
om ohälsans kostnader ska vidta åtgärder för att minska sjukskrivningarna på sina 
arbetsplatser (www.suntliv.nu). 
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Ett hälsobokslut omfattar mer än endast redovisning av sjukfrånvaro. Eftersom 
hälsobokslut är ett relativt nytt begrepp finns det ännu ingen vedertagen modell för hur 
det ska se ut. Tanken är dock att man med hjälp av ett hälsobokslut ska få information 
om hälsoläget i företaget. Med ett hälsobokslut kan personalen analyseras på olika sätt, 
och informationen kan sedan ligga till grund för en handlingsplan för att förbättra hälsan 
på arbetsplatsen.  

1.1 Problemdiskussion 
Det finns alltså statistik som visar att ohälsan ökar. Med tanke på att ohälsan är negativ 
både för individen, organisationen och samhället borde det ligga i allas intresse att 
förbättra hälsan i företagen. Regeringen har insett att något måste göras för att minska 
kostnaderna för ohälsan i samhället, och att införa obligatorisk redovisning av 
sjukfrånvaro kan vara ett sätt att få upp ohälsan på dagordningen i organisationer och 
företag.  
 
Aronsson & Malmquist (2003) anser att hälsobokslut kan vara ett effektivt hjälpmedel för 
företag och organisationer, under förutsättning att det är utformat utifrån arbetsplatsens 
behov och är väl förankrat i företag och organisationer. De skriver dock att ”det finns en 
risk att lagen mer uppfattas som en pålaga än som ett hjälpmedel” (Aronsson & Malmquist, s 
23, 2003). 
 
Det har också visat sig att den nya lagen om redovisning av obligatorisk sjukfrånvaro inte 
har fått den effekt som önskades. Vid en närmare granskning av större företag visar det 
sig att företagen måhända uppfyller de krav som lagen kräver, men inte mer. Förutom att 
öka företagens medvetenhet om sjukfrånvaron i företaget var tanken att ohälsan skulle 
offentliggöras för externa intressenter så att varje företag skulle kunna jämföras med andra 
i samma bransch eller i en annan bransch. Men i många fall är siffrorna svårtillgängliga 
och inte på något sätt överskådliga. Koncernernas årsredovisningar av hur sjukfrånvaron 
ser ut i moderbolaget lämnar exempelvis ingen information om hur sjukfrånvaro ser ut 
eller utvecklas i hela företaget. Därigenom försvinner hela syftet med lagen (”Det här 
har inte fungerat", 2004).  
 
Liukkonen (2003) har en förklaring till detta. Hon har sett att arbetsmiljöarbetet i företag 
enbart ses som en facklig fråga, och att arbetsgivare inte ser arbetets strategiska värde. 
Hon skriver att det är få företag som ens tänkt på arbetsmiljö- och hälsoarbetet som en 
strategisk resurs, vilket hjälper företagen att nå sina mål. Brist på tid och resurser är andra 
hinder (Liukkonen, 2003). 
 
Ett hälsobokslut kan tänkas vara ett sätt att minska sjukfrånvaron i företagen. Problemet 
med hälsobokslut kan vara att det är ett relativt nytt område, och de teoretiska 
modellerna är relativt nya och obeprövade. Det är svårt att veta hur hälsobokslutet ska se 
ut, hur det ska integreras i verksamheten, och vad det egentligen ska användas till. 
Liukkonen (2002) menar att problemet vid olika former av verksamhetsuppföljningar 
oftast ligger i att företagen oftast stannar vid själva skapandet av innehållet, och att 
innehållet sedan inte används. (Liukkonen, 2002) Ett annat problem kan vara att 
ledningen har använt materialet, och har insett vilka åtgärder som behövs, men att 
ingenting görs ändå (Liukkonen, 2000).  
 
Med anledning av ovanstående diskussion anser jag att det vore intressant att närmare 
studera användandet av ett hälsobokslut i företag. Till vad är det tänkt att informationen 
ska användas egentligen? Görs det kanske för att det är ett sätt att vara laglydig och 
tillgodose regeringens krav på obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro eller har företagen 
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insett att sjukfrånvaron är ett problem på företaget, och att hälsobokslut kan vara ett 
hjälpmedel i hälsoarbetet? Och uppnår man de önskade effekterna? Detta är några frågor 
som har väckts och som jag anser vore väldigt intressanta att studera närmare.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är således att skapa en djupare förståelse för vilket syfte hälsobokslutet 
uppfyller i företag. 
 
För att uppnå detta huvudsyfte, tänkte jag besvara följande frågeställningar: 
 

- Till vad används hälsobokslutet? 
- Vilka effekter har hälsobokslutet i organisationen?  

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar hälsobokslutet ur ett ledningsperspektiv. Studien kommer att 
fokusera på hur de som kommer i kontakt med hälsobokslutet upplever hälsobokslutet, 
det vill säga de som utvecklar, använder och analyserar hälsobokslutet. Det är deras syn 
på hälsobokslut som kommer att undersökas. Studien kommer alltså inte att beröra hur 
de anställda upplever användandet av ett hälsobokslut i företaget, eller hur externa 
intressenter upplever användbarheten. Beslutsfattare som inte har någon direkt kontakt 
med hälsobokslutet kommer inte heller att ingå. 
 
Uppsatsen kommer inte i detalj studera själva insamlandet och skapandet av 
hälsobokslutet samt hur analyserandet av hälsobokslutet går till. Däremot kommer detta 
arbete att presenteras i stora drag för att skapa en förståelse för hälsobokslutets roll i 
företagen. Den empiriska studien kommer att ske genom en fallstudie av en större 
organisation inom den offentliga sektorn, och slutsatserna kommer därmed endast 
omfatta denna typ av organisation.  

1.4 Disposition av uppsatsen 
Kapitel två beskriver min forskningsansats och hur jag har gått tillväga för att uppnå 
syftet. I kapitel tre presenteras den teoretiska referensramen som ska hjälpa att skapa den 
förståelse om hälsobokslut som krävs för uppsatsen. Denna teori består av andra författares 
teorier kring hälsobokslut. Därefter, i kapitel fyra, presenteras en sammanställning av det 
empiriska materialet som samlats in under arbetet med uppsatsen. I kapitel fem analyseras 
den insamlade informationen och slutsatser av analysen görs med återkoppling till den 
teoretiska referensramen. I kapitel sex förs en diskussion om intressanta aspekter rörande 
mitt arbete och den teori som använts, samt förslag på vidare forskning. 
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2. Metod 
Metod är ett redskap, ett sätt på vilket man löser problem och kommer fram till ny 
kunskap (Holme & Solvang, 1991). I följande avsnitt redogör jag för min 
forskningsansats, undersökningsansats och datainsamlingsmetod och avslutningsvis förs en 
metoddiskussion. Syftet med denna metodbeskrivning är att göra det möjligt för läsaren 
att själv bedöma trovärdigheten i mina slutsatser i studien. 

2.1 Min forskningsansats 
Valet av forskningsansats avgörs av vad för problem forskaren ämnar undersöka och vad 
för slags resultat som denne önskar uppnå. Inom den forskningsmetodologiska 
litteraturen för samhällsvetenskaperna skiljer man på två slags forskningsansatser, nämligen 
kvalitativa och kvantitativa (Lundahl & Skärvad, 1999). Patel & Davidsson (s14, 2003) 
skriver om dessa metoder följande: 
 
”Med kvantitativt inriktad forskning menar man sådan forskning som innebär mätningar vid 
datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Med kvalitativt inriktad forskning 
menar man forskning där datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data, till exempel i form av 
kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala analysmetoder av textmaterial.”  
 
Kvalitativa metoder syftar till att ge beskrivande data, det vill säga data som består av 
människans egna skrivna eller talade ord och observerbara beteenden. Syftet är inte att 
pröva om informationen har generell giltighet, utan skapa djupare förståelse för ett 
specifikt fenomen. Man brukar tala om närhet till undersökningsproblemet där det finns 
en öppen interaktion mellan forskare och forskningsfenomen (Olsson & Sörenssen, 
2001). Med tanke på att syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse och 
kunskap om ett specifikt område, nämligen fenomenet hälsobokslut, är min 
forskningsansats av kvalitativ karaktär. Mina undersökningsfrågor kan inte besvaras med 
ja eller nej eller på något annat kvantifierbart sätt. Tanken med studien är att samla data 
som beskriver djupet istället för bredden. Därför passar en kvalitativ ansats bättre än en 
kvantitativ, i denna studie. 
 
Vidare finns det, enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) två grundläggande 
angreppssätt att använda sig av vid forskning, nämligen ett induktivt eller ett deduktivt 
angreppssätt. Lite förenklat kan man säga att vid en induktiv ansats drar forskaren 
slutsatser utifrån empiriska data, det vill säga skapar egen teori. Vid en deduktiv ansats 
sker motsatsen, det vill säga forskaren förklarar och beskriver verkligheten utifrån en 
generell teori (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). Då jag ämnar att utifrån existerande 
teorier om hälsobokslut undersöka huruvida denna teori stämmer överens med 
verkligheten, kan min ansats kallas deduktiv. Jag kommer alltså att använda mig av redan 
befintliga teorier och prova dem empiriskt i en fallstudie för att på det sättet skapa en mer 
nyanserad och rikare bild av användningen av hälsobokslut. Avsikten med uppsatsen är 
inte att erhålla slutsatser som kan generaliseras, utan mer att illustrera hur teorierna kan ta 
sig i uttryck i verkligheten. 

2.2 Min undersökningsansats 
Enligt Yin (1994) kan man identifiera fem olika typer av undersökningsansatser i 
samhällsvetenskapliga ämnen, nämligen experiment, historiska studier, arkiv, surveys och 
fallstudier (Yin, 1994). Eftersom tanken är att undersöka ett aktuellt fenomen kan 
historiska studier uteslutas. Experiment är inte heller passande för denna studie, då en 
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sådan ansats passar bra när undersökningen kräver kontroll över situationen (Yin, 1994). 
Surveys och analyser av arkiverat material är inte heller aktuellt då dessa, enligt Yin 
(1994) ska användas när man ska besvara frågorna ”vem”, ”vad”, ”var” och ”hur 
mycket/många”.  
 
Den undersökningsansats som passar bäst för denna studie är fallstudie, vilket också är den 
ansats jag har valt. Med fallstudie menas en ingående studie av en avgränsad grupp, där 
studien kan genomföras på en enskild individ, en grupp individer eller en organisation. 
Enligt Yin är en fallstudie bra att använda när studien berör aktuella händelser och när 
den är av ”hur” eller ”varför” karaktär (Yin, 1994). Då hälsobokslut i allra högsta grad är 
ett aktuellt ämne som går att studera i verkligheten, och eftersom min tanke är att göra 
en kvalitativ studie som ger svar på frågeställningar av karaktären ”hur” och ”varför” 
passar en fallstudie för denna uppsats.   

2.3 Datainsamlingsmetod 
Enligt Bell (1993) kan man dela in data i primärdata och sekundärdata. Primärdata är 
sådan data som kommer direkt från källan, exempelvis data som samlas in genom 
intervjuer, enkäter eller protokoll från sammanträden. Sekundärdata är data som är en 
tolkning av händelser och ting som ägt rum och som baseras på primärdata, exempelvis 
böcker, tidskrifter och artiklar (Bell, 1993). I denna undersökning har jag använt mig av 
sekundärdata för att skapa den teoretiska referensramen, och primärdata i den empiriska 
undersökningen. 

2.3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har syftat till att ge en förförståelse för hälsobokslut och att skapa en 
referensram att utgå ifrån vid den empiriska studien. I och med uppsatsens aktuella ämne 
har mycket funnits att läsa om hälsobokslut i dagspress. Det var också där min 
kunskapsinhämtning började. Affärsdatas artikeldatabas och sökmotorn www.google.se 
har varit till stor hjälp i mitt artikelsökande. Regeringens arbete med arbetsmiljö och 
hälsofrågor, i form av olika propositioner och utredningar har kunnat läsas via hemsidan 
www.regeringen.se. Utifrån den kunskap jag inhämtat genom artiklar och dylikt 
formades syftet och mina forskningsfrågor. Problemet med att hälsobokslut är ett så pass 
nytt begrepp i dagsläget är facklitteraturen om ämnet än så länge ganska begränsad. En 
del litteratur finns dock och den litteratur som använts har främst letats fram genom Luleå 
tekniska universitets bibliotekskatalog, samt i den nationella bibliotekskatalogen Libris, 
som visar samtliga universitet och högskolors kataloger i Sverige. Arbetslivsinstitutets 
bibliotek och artikeldatabas har också varit till stor hjälp. Jag har dessutom läst en del 
litteratur om personalekonomi, som är ett relaterat ämnesområde, samt allmänt om 
verksamhetsuppföljning i företag. 

2.3.2 Genomförandet av den Empiriska studien 
För att välja ett företag att genomföra en fallstudie på uppsattes vissa kriterier. Det skulle 
vara en större organisation, vilket i denna uppsats definieras som ett företag med olika 
hierarkiska nivåer och funktioner samt mer än 500 anställda. Anledningen till detta 
kriterium är att jag anser att det vore mer intressant att studera en större organisation, då 
jag tror att syftet med ett hälsobokslut i större organisationer är mer mångfacetterad än i 
en mindre, ”platt” organisation. Ett annat kriterium som ställdes upp var att företaget ska 
ha infört ett hälsobokslut och att detta bokslut används i hela organisationen. 
 
För att hitta ett lämpligt företag att genomföra fallstudien på ringde jag till ett par forskare 
som forskar om hälsobokslut, vilka gav förslag på företag som implementerat hälsobokslut 
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i verksamheten. Information söktes också på Internet. När ett fallföretag valts ut 
kontaktades en av de ansvariga för hälsobokslutet i organisationen och ett personligt 
möte bokades in. Enligt Yin (1989) är intervjuer en av de viktigaste informationskällorna 
vid fallstudier, och så är också fallet i denna uppsats. Vid det första mötet genomfördes en 
intervju som tog ungefär en timme och en kvart. Syftet med intervjun var att skapa en 
förståelse för företaget och hur hälsobokslutet såg ut och var integrerat i verksamheten. 
Syftet var också att få hjälp med urvalet av ytterligare respondenter för studien. Denne 
person hjälpte mig att få kontakt med fyra andra personer som var intressanta för 
fallstudien. Kriterier för val av dessa personer var att de på något sätt skulle ha anknytning 
till hälsobokslutsarbetet samt själva använda sig av hälsobokslutet i sitt arbete. De personer 
som bidragit med information befinner sig på olika nivåer och avdelningar i 
organisationen, för att på så sätt skapa en mer nyanserad bild av fallet. Vid den första 
kontakten med respondenterna där syftet var att boka in en tid för intervju talade jag om 
vad intervjun i stora drag skulle handla om och vad för typ av frågor som skulle ställas, så 
att respondenterna i viss mån skulle kunna förbereda sig mentalt på intervjun. Anledning 
till valet att genomföra telefonintervjuer är av geografiska skäl vilket gjorde en personlig 
träff omöjlig. De intervjuer som genomfördes över telefon bandades för att undvika att 
relevant information skulle gå förlorad. Därigenom kunde jag koncentrera mig på att 
lyssna och ställa frågor och följdfrågor istället för att anteckna respondentens svar. 
Telefonintervjuerna varade i cirka 30 minuter.  
 
Enligt Olsson & Sörensen (2001) är kvalitativa intervjuer semistrukturerade. Detta 
innebär att man inte har standardiserade frågor utan att man istället använder sig av 
kategorier som man försöker besvara med hjälp av ett antal delfrågor. Dessa frågor agerar 
mer som en riktlinje för att besvara den större frågan, och möjligheten finns därför för 
intervjuaren att ställa frågor utanför detta formulär, som exempelvis följdfrågor. Intervjun 
är relativt informell där man mer för en konversation än att man går igenom en lista med 
frågor (Olsson & Sörensen, 2001). 
 
Den första intervjun var väldigt informell och öppen, där respondenten fick prata fritt om 
hälsobokslutet. Intervjun handlade mer om bokslutets uppbyggnad och plats i 
organisationen. För mer detaljerad information om vilka frågor som togs upp se Bilaga 1. 
Till de fyra senare intervjuerna skapades en annan intervjuguide (Bilaga 2) vilken utgick 
från den information som framkommit vid det första mötet samt från uppsatsens 
teoretiska referensram och viktiga nyckelord i denna.  
 
För att uppnå syftet med uppsatsen och göra analysen möjlig, skapades ett antal delfrågor, 
eller mer passande, frågekategorier. För att besvara varje kategori utvecklades mer 
specifika intervjufrågor, i syfte att ge guidning under intervjun. Dessa frågor var tänkta att 
skapa en helhetsbild av respondenten, respondentens uppfattning och åsikter om 
hälsobokslutet och användandet av hälsobokslutet. För mer detaljerad beskrivning av 
frågorna se Bilaga 2 med intervjuguiden. Då intervjun mer var som ett samtal än som en 
utfrågning, fungerade intervjuguiden som ett hjälpmedel för att föra diskussionen vidare, 
samt för att få en överblick av vad som var tänkt att diskuteras. Frågorna anpassades något 
beroende på vem som intervjuades.  

2.4 Analysmetod 
Analysen av det empiriska materialet har gått till på följande sätt: Efter att de bandade 
intervjuerna skrivits ner ord för ord på papper, sorterades intervjuinnehållet efter 
uppsatsens två forskningsfrågor. Därefter sorterades materialet under varje fråga ytterligare 
en gång. Varje mening eller stycke rubricerades med ett ord som sammanfattade 
innehållet. Stycken som rubricerats på liknande eller samma sätt fördes samman under 
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samma rubrik. På detta sätt kunde innehållet i intervjuerna på ett systematiskt sätt sorteras 
och analyseras. Efter denna analys jämfördes resultatet med uppsatsens teoretiska 
referensram och slutsatser kunde dras angående uppsatsens forskningsfrågor. 

2.5 Metoddiskussion 
Då validitet och reliabilitet har sina rötter i kvantitativ forskning anser Patel & Tebelius 
(1987) att man istället ska använda sig av begreppen tillämplighet, överensstämmelse, 
pålitlighet och noggrannhet (Patel & Tebelius, 1987). I detta avsnitt avser jag därför att 
beskriva hur jag beaktat dessa begrepp vid denna studie. 

2.5.1 Tillämplighet 
Tillämplighet har att göra med val av insamlingsteknik och undersökningsgrupp i 
förhållande till frågeställningen. I en kvalitativ studie med syftet att skaffa förståelse för ett 
visst fenomen önskas så mångsidig information om möjligt, och därför är det viktigt att 
förvissa sig om att man väljer individer som också kan bidra med en rikhaltig information 
(Patel & Tebelius, 1978).  De intervjuade ska vara relevanta för studien och kunna bidra 
till förståelsen genom sin kunskap och/eller erfarenhet inom det studerade området. 
Något som är viktigt är att individerna i urvalsgruppen uppfattar fenomenet eller 
problemet som betydelsefullt för att vilja ge sina personliga synpunkter.  
 
De valda respondenterna kommer från olika delar och nivåer i fallföretaget för att få en så 
mångsidig empiri som möjligt. Att respondenterna inte valdes av mig utan av en 
hälsobokslutsansvarig tror jag inte påverkar tillämpligheten, då jag hade vissa kriterier för 
valet av respondenter som följdes. Eftersom samtliga är insatta i hälsoboksluts- arbetet, då 
de sammanställer och/eller använder hälsobokslutet i organisationen kan de sägas vara 
tillförlitliga källor och relevanta intervjuobjekt för den här studien. De har alla hjälpt mig 
att öka min förståelse för hälsobokslut genom att delge mig sin kunskap och sina tankar 
och funderingar kring fenomenet.  

2.5.2 Överensstämmelse -rimlighet 
Överensstämmelse handlar om hur bra mätinstrumentet mäter det fenomen man vill 
undersöka och är den kvalitativa undersökningsmetodens motsvarighet till vad validitet är 
för den kvantitativa. För en kvalitativ studie bedömer man hur rimlig informationen och 
tolkningarna är. Rimligheten i tolkningarna kan bedömas efter hur informationens 
mångfald och variationsbredd utnyttjas. Undersökaren måste också kunna bedöma om 
den lämnade informationen stämmer överens med handlingssättet i verksamheten (Patel 
& Tebelius, 1987). 
 
En svårighet har varit att bedöma om respondentens ord överensstämmer med dennes 
handling. Vid intervjuerna kändes det dock som att respondenterna talade öppet och 
sanningsenligt om hälsobokslutet. Eftersom intervjufrågorna inte är av känslig eller 
personlig karaktär, fanns ingen anledning att misstro respondenternas ord. Vidare har 
sorterandet av det empiriska materialet gått systematiskt tillväga. Eftersom de tolkningar 
som gjorts i denna studie till viss del utgått från teorier som berör ämnet, känns de 
slutsatser som gjorts inte på något sätt orimliga.  

2.5.3 Pålitlighet - trovärdighet 
Med pålitlighet menas hur väl forskaren lyckas undvika faktorer som kan hindra ett bra 
informationsutbyte. Det är viktigt att kunna argumentera för pålitligheten för det 
material som samlats in och de tolkningar som har gjorts. Eftersom all form av 
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informationsupptagning innebär någon form av informationsförlust är valet av hur 
information registreras viktig. Pålitlighet motsvarar reliabilitet vid kvantitativ forskning.  
 
Jag har valt att banda samtliga intervjuer och skrivit ner dessa ord för ord, med syftet att 
ta tillvara all information som sägs utan risk att glömma bort det som sades under varje 
intervju. Dessutom har jag kunnat kontakta respondenterna om frågetecken angående 
svaren dykt upp efter själva intervjutillfället.   

2.5.4 Noggrannhet 
Noggrannhet i en kvalitativ studie handlar om forskarens ärlighet och samvetsgrannhet i 
arbetet (Patel & Tebelius, 1987). Genom att jag har beskrivit och motiverat mitt 
tillvägagångssätt detaljerat genom hela uppsatsen samt förklarat hur jag genomfört analys 
och kommit fram till mina slutsatser, anser jag att jag har försökt vara så noggrann som 
möjligt.  



TEORI 
 

 10

3. Teori 
I detta kapitel redogörs för den litteratur som ligger till grund för studien. Kapitlet är 
indelat i fyra avsnitt. Först ges en beskrivning av vad ett hälsobokslut är och hur det kan 
definieras. Därefter ges en beskrivning av två olika modeller för hälsobokslut, för att få en 
förståelse för hur ett hälsobokslut kan se ut. Den tredje delen i teorin handlar om hur och 
till vad man kan använda ett hälsobokslut. Den fjärde och sista delen i teorin handlar om 
vilka effekter ett hälsobokslut kan ha på organisationen.  

3.1 Vad är ett hälsobokslut? 
För att undvika de brister som personalekonomin uppvisar idag gäller det, enligt 
Johansson et al. (2000) att finna nya vägar för att kunna nyttja fördelarna med 
personalekonomin, men ändå undvika problemen och bristerna. Ett alternativ är 
hälsobokslut. Ordet hälsobokslut myntades som nämnts i inledningen av denna uppsats i 
regeringens 11-punktsprogram för ökad hälsa i arbetslivet. Där definieras hälsobokslut 
som en redovisning av de anställdas hälsoläge. Det är emellertid en väldig bred definition 
och en sådan redovisning kan se ut på många olika sätt. Stefan Cederqvist som arbetar på 
IPF, Institutet för Personal- och företagsutveckling med hälsobokslut menar att 
hälsobokslut är ett verktyg för att kartlägga, analysera och följa upp hälsoläget i 
organisationen (Så gör du ditt första bokslut, 2003).  
 
Ett sätt att förstå vad ett hälsobokslut är, är att jämföra det med personalekonomisk 
redovisning. Aronsson & Malmquist (2003) förklarar att skillnaden är att hälsobokslutet 
inte är uttryckt i monetära enheter, utan som statistiska nyckeltal. Istället för att redovisa 
personalen i kronor kan man få den information man behöver genom kvalitativ eller 
kvantitativ statistik. (Aronsson & Malmquist, 2003) 

3.2 Två teoretiska modeller för hälsobokslut 
Syftet med denna del i teorin är att skapa en förståelse för hur ett hälsobokslut kan vara 
utformat. I och med att hälsobokslut är ett så pass nytt fenomen finns det i dagsläget inte 
någon allmänt vedertagen modell för hur ett hälsobokslut ska se ut. Liukkonen (2003) 
skriver att hon i dagsläget kan urskönja tre olika inriktningar i hälsobokslutsarbetet. Vissa 
har kopplat det nya begreppet till personalekonomin (Johansson, Gröjer, Högberg, 
Johren, Catasus). Andra har en bakgrund inom rehabiliteringens ekonomi (Aronsson, 
Malmquist) och därigenom är deras hälsobokslut speglat av detta. Liukkonen skriver 
vidare att hon står för en tredje inriktning, där hon helst ser hälsobokslutet som en slags 
verksamhetsuppföljning med inriktning på personal, arbetsmiljö, hälsa, ekonomi och 
organisation. Hon skriver vidare att mångfalden är ännu större vid en granskning av 
konsulters och utbildningsorganisationers tolkningar och tillämpningar av begreppet 
hälsobokslut (Liukkonen, 2003). 
 
I denna uppsats presenteras två olika teoretiska modeller för hälsobokslut, nämligen ett 
hälsobokslut som Aronsson & Malmquist (2003) har utvecklat, samt en modell som 
Liukkonen (2002) har utvecklat. Anledningen till att dessa två modeller har valts är att 
skaparna av dessa modeller är erkända forskare med lång erfarenhet inom området samt 
att deras modeller har publicerats i vetenskaplig litteratur och använts i praktiken. 

3.2.1 Thomas Aronsson och Claes Malmquists hälsobokslutsmodell 
Aronsson och Malmquist har utvecklat en modell för hälsobokslut som de anser är så 
användbar men ändå så pass enkel att genomföra och använda att det skulle kunna bli en 
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del av den obligatoriska redovisningen för företag och organisationer i Sverige. Vid 
utformningen av hälsobokslutet utgick de från några viktiga utgångspunkter: 
 

• I möjligaste mån ska information som redan finns eller enkelt kan skapas på 
arbetsplatsen användas. 

• Utformningen av hälsobokslutet ska ge möjlighet till en snabb implementering på 
arbetsplatsen. 

• Kostnaderna för ett göra ett hälsobokslut ska vara så låga att detta inte är något 
hinder av betydelse. 

 
Författarna anser att det ur ekonomisk synpunkt är relevant att dela upp hälsoeffekterna i 
tre former: hälsofrämjande, förebyggande och rehabilitering. Hälsobokslutet ska innehålla 
information som täcker samtliga tre aspekterna av hälsa. Denna information ska inte ha 
enheter av monetär karaktär, utan bestå av information i form av antal, procent, etc. 
Tillsammans ska uppgifterna ge en så bra bild som möjligt kring det som är ekonomiskt 
intressant för arbetsgivaren och samtidigt är relaterad till personalens hälsa (Aronsson & 
Malmquist, 2003). 
 
Modellen är uppbyggd kring ett fåtal nyckeltal vars bakomliggande data är hämtade från 
befintliga PA- och lönesystem, kompletterat med en enkät med frågor rörande hälsan 
riktad till samtliga anställda. De anser vidare att ett hälsobokslut ska vara ett bokslut, och 
därmed ha redovisningskaraktär. Därför ska det uppfylla de kriterier som tillämpas inom 
redovisningsområdet. Informationen ska exempelvis vara jämförbar över tiden och 
mellan enheter och företag. Informationen ska också kunna redovisas löpande (Aronsson 
& Malmquist, 2003). 
 
Aronsson och Malmquists hälsobokslutsmodell består av tre delar: 

1. Hälsoberättelse 
2. Statistik och nyckeltal 
3. Uppdelning i kategorier 

 
Syftet med hälsoberättelsen är dels att kommentera de statistiska uppgifterna och 
nyckeltalen men också att komplettera de obligatoriska uppgifterna med annan 
information som kan vara av intresse. Aronsson & Malmquist (2003) ger förslag på sex 
nyckeltal som ska vara med i hälsobokslutet, vilka ska beskriva de konsekvenser som hälsa 
och ohälsoförändringar får på verksamheten. Dessa är sjuktal, sjukfall, sjukfrånvaro, 
rehabilitering, personalomsättning och produktivitet. Underförutsättning att materialet är 
tillräckligt stort finns sedan möjligheten att dela upp på olika kategorier, så som kön, 
ålder, befattning, anställningstid eller hög- och lågkostnadsfrånvaro. Detta, menar 
Aronsson & Malmquist (2003), ska täcka upp både det interna och externa 
informationsbehovet om hälsan (Ibid.).  

3.2.2 Paula Liukkonens hälsobokslutsmodell 
Paula Liukkonen har också utvecklat ett förslag på en modell för hälsobokslut, som är 
ganska annorlunda från Aronsson och Malmquists modell. Liukkonen har delat upp 
hälsobokslutet i ett antal huvudmätområden. Hon poängterar dock att dessa endast är 
förslag och att de gärna får omarbetas för företagets individuella behov, och understryker 
att det är viktigt att företag utgår från den egna verksamheten vid upprättandet av ett 
hälsobokslut. Att okritiskt kopiera en modell är inte bra (Liukkonen, 2002). 
 
Något som Liukkonen anser är viktigt, och som rör alla mätområden är att det gäller att 
diskutera olika begrepp och vad som egentligen menas med de uppgifter man önskar 
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samla in. Problemet är ofta att man endast mäter och samlar in uppgifter, men inte har 
tid att försöka förstå vad uppgifterna betyder (Ibid.).  
 
Arbetsmiljö och hälsa. Det första området som kan mätas är arbetsmiljö och hälsa. Förslag 
på uppgifter är redovisning av arbetsskadestatistik, insatser i arbetsmiljö och hälsa samt 
arbetsmiljöredovisning.  Satsningar på arbetsmiljö och hälsa innefattar exempelvis 
rehabilitering, friskvårdssatsningar och företagshälsovård, medan arbetsmiljöredovisningen 
innehåller information om företagets personalpolicy, hälsopolicy skyddsronder och 
liknande. Syftet är att visa det gånga årets arbetsmiljömiljöarbete, samt vilka insatser som 
gjorts för hälsan. 
 
Personal. Information om de anställda som är intressant är antal anställda, 
anställningsformer, åldersfördelning, anställningstid, personalomsättning och 
internrörlighet. Informationen kan delas upp på kön, ålder, befattning, avdelning eller 
vad som önskas. Denna information kan samlas in från statistik från 
personalredovisningen och lönestatistik Syftet med informationen om personalen är att få 
en samlad bild av personalen som står i fokus för hälsobokslutet (Liukkonen, 2002). 
  
Kompetens. Att mäta kompetens är svårt, men Liukkonen anser att det ändå är viktigt att 
försöka få en samlad bild av kompetensen i företaget. Intressant information är 
exempelvis de anställdas uppfattning och önskemål om den egna kompetensen, 
utveckling av företagets kompetens under året såsom nyanställningar, inhyrd personal, 
utbildningar, olika kompetensprojekt och så vidare. Annan användbar information är 
något Liukkonen kallar för kompetensavveckling, det vill säga redovisning av 
personalomsättning, långtidssjukfrånvaro, förtidspension, ålderspension och så vidare. 
Syftet med detta mätområde enligt Liukkonen är att få en samlad bild av företagets 
kompetens. 
 
Tidsanvändning. Genom tidsredovisning kan man mäta hur effektivt verksamheten styrs 
och vilka samband effektiviteten har med exempelvis sjukfrånvaro. Användbar 
information kan vara personalens arbetade tid, sjukfrånvaro och övertid i procent av 
ordinarie arbetstid.  
 
Sjukfrånvaro. Liukkonen skriver att det inte räcker med kunskap om den ersatta 
sjukfrånvaron, då det också finns dold sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Dold sjukfrånvaro 
uppstår när den anställde exempelvis tar ut semester istället för att sjukanmäla sig, och 
med sjuknärvaro menas att den anställde går sjuk till jobbet. Information om detta kan 
inhämtas genom enkäter. Sjukfrånvaroorsaker och personalens rehabiliteringar är också 
intressant information.  
 
Kvalitet och motivation. Kvalitetsbristkostnader och felkostnader, samt personalens 
arbetsmotivation och olika motivationsfaktorer kan samlas under denna rubrik. Syftet är 
att redovisa dessa samtidigt, så att möjliga samband kan analyseras i detalj.  
 
Ekonomi. Här är tanken att ohälsans ekonomiska konsekvenser ska redovisas. Ohälsa har 
visat sig leda till ökade kvalitetsbristkostnader, ökade arbetskraftkostnader och ineffektiv 
tidsanvändning, som i sin tur leder till kvalitets- och produktivitetsförluster. Under denna 
rubrik samlas de ekonomiska aspekterna på hälsa och ohälsa. 
 
Produktion. Under denna rubrik är det tänkt att samla all information om 
produktionsutfallet som kan vara relevant för hälsobokslutet. Liukkonen anser att då 
produktionen är så olika från företag till företag, är det omöjligt att ge ett generellt förslag 
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på vilken information som är av intresse. Företaget måste själv ta ställning till vilken 
information som kan finnas under denna rubrik. 
  
Sammanfattningsvis kan sägas om dessa komponenter att de är förslag på huvudämnen 
som kan tänkas ingå i hälsobokslutet. Liukkonen uppmanar till att utöka eller minska 
detta utbud efter egna önskemål och behov. Exakt hur informationen ska presenteras är 
upp till varje företag att bestämma, men Liukkonen har givit några förslag på formulär 
där informationen samlas. För att få en detaljerad beskrivning av dessa formulär hänvisas 
till Liukkonens bok ”Hälsobokslut. –förslag till mätning, analys och diskussionsfrågor”, 
(Liukkonen, 2002). Liukkonen skriver vidare att för att skapa detta hälsobokslut krävs 
hjälp av alla som arbetar med siffror om människan i arbetet, med hälso- och 
arbetsmiljöfrågor, med upplevelsemätningar samt med kvalitets- och 
produktionsuppgifter i företaget. Informationen är uttryckt både i monetära enheter, 
statistik och kvalitativa data, och den insamlade informationen kommer från 
enkätundersökningar, personal- och lönestatistik, administrativa uppgifter och 
produktionsinformation för att nämna några viktiga informationskällor. 

3.3 Till vad kan hälsobokslutet användas? 
Eftersom Liukkonens bakgrund och förslag på hälsobokslutsmodell skiljer sig från 
Aronsson och Malmquists bakgrund och förslag till hälsobokslutsmodell, har jag valt att 
dela upp detta kapitel efter vad respektive författare anser vad hälsobokslutet ska användas 
till. 

3.3.1 Enligt Aronsson och Malmquist 
Aronsson & Malmquist (2003) skriver om interna och externa hälsobokslut. 
Organisationens intresse av hälsobokslut är att det ska fungera som ett ledningsinstrument 
i verksamheten. Den interna redovisningen används för att tillgodose behovet av 
information för verksamhetsstyrningen inom företaget. Formkraven på interna 
hälsobokslut behöver inte följa några lagregler och därmed kan det se ut som man i 
företaget själv önskar. De kan också finnas ett intresse att redovisa information kring 
hälsan för sina intressenter. Det externa bokslutet är den del som är det officiella och 
därmed blir publicerat och offentligt. Detta bokslut ska uppfylla alla de krav som 
lagstiftaren ställer. (Aronsson & Malmquist, 2003)  
 
Enligt Aronsson & Malmquist (2003) utgör hälsobokslutet en form av 
personalekonomisk information, även om det inte innehåller monetära uppgifter. 
Eftersom personalekonomisk information visar att man tjänar på att vårda sitt 
humankapital, anser de att det också kommer att visas i hälsobokslut. Men det primära 
syftet, enligt Aronsson & Malmquist (2003) är att skapa information som påverkar hur 
hälsofrågorna hanteras på arbetsplatsen. Hälsobokslutet ska vara ett instrument för 
ledningar på olika nivåer i organisationen att nyttja de möjligheter till 
verksamhetsförbättringar som hälsoinsatser kan ge. Aronsson & Malmquist (2003) 
beskriver hur man kan använda ett hälsobokslut. Bland annat tar de upp kostandsanalyser, 
utvärdering, analysunderlag, beslutsunderlag, i verksamhetsstyrningen och i det 
personalpolitiska arbetet.  
  
Även om hälsobokslutet inte innehåller monetära enheter kan hälsobokslutet användas till 
kostnadsanalyser. Detta kräver dock viss personalekonomisk kunskap. Om man har rätt 
kunskap kan man beräkna kostnaderna för ohälsa och vilka vinster man kan göra genom 
att främja hälsa och minska ohälsa. Man kan också använda hälsobokslutet som utvärdering 
av enheter och verksamheters effektivitet. Ett bra resultat kan exempelvis bero på att man 
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pressat personalen väldigt hårt genom jobbad övertid, vilket i längden visar sig ge 
negativa effekter. Man kan också komma fram till att resultatet skulle kunna bli ännu 
bättre om vissa specifika arbetsmiljörelaterade åtgärder genomfördes. Hälsobokslutet kan 
vidare användas som beslutsunderlag eller ett komplement till annat beslutsunderlag vid 
exempelvis omorganiseringar, rekryteringskampanjer, investeringar i maskiner och 
utrustning och så vidare. Informationen i hälsobokslutet ger en bättre helhetsbild över 
situationen. Olika nyckeltal i hälsobokslutet kan också vara ett viktigt hjälpmedel i 
styrningen av verksamheten. Genom att sätta upp mål för organisationens olika chefer, 
exempelvis ett visst antal sjukfall, rehabilitering och så vidare, kan hälsan förbättras i 
verksamheten. Hälsobokslutet kan vidare  ge en viktig fördel i det personalpolitiska arbetet, 
då information om hälsoläget för varje enhet visas, och insatserna bättre kan anpassas till 
avdelningarnas individuella behov (Aronsson & Malmquist, 2003). 
 
Som tidigare skrivits menar Aronsson & Malmquist (2003) att hälsobokslut kan ses som 
ett slags personalekonomisk information som kan användas för personalekonomiska 
beräkningar. Därför är det av intresse att få en förståelse för hur personalekonomi kan 
användas. Gröjer & Johansson (1996) beskriver tre sätt som personalekonomi kan vara 
användbart. 
 

• som ett politiskt verktyg för att bevisa misshushållning inom personalområdet.  
• som ett pedagogiskt instrument för att förstå personalproblem ur ett 

nyttoperspektiv för att sedan jämföra dessa värden med andra;  
• som ett beslutsunderlag för att bättre hushålla med resurser inom personal-

området. (Gröjer & Johansson, 1996) 

3.3.2 Enligt Liukkonen 
Liukkonen (2002) skriver att tanken med hälsobokslutet är att använda det på ett sätt så 
att det ger ett mervärde för den befintliga verksamhetsuppföljningen och som skapar 
utrymme för en dialog om hälsan och arbetsmiljön. Hon menar att det handlar om att 
bredda verksamhetsuppföljningen till att även omfatta arbetsmiljö- och hälsofrågorna i 
företaget (Liukkonen, 2002).  
 
Dessa tankar återfinns i den bok som kan sägas ligga till grund för Liukkonens 
hälsobokslutsmodell, Verksamhetsföljning med inriktning på personalen, ekonomin och 
organisationen (Liukkonen, 2000). Liukkonen presenterar där en modell för en mångsidig 
verksamhetsuppföljning med områden såsom omvärldsbevakning, ekonomi, personal, 
tidsanvändning, kompetens, marknadsförhållanden, kundnöjdhet, arbetsmiljö, hälsa och 
kultur. Denna modell presenteras inte närmare i denna uppsats, då fokus här ligger på 
hälsan och arbetsmiljön. Det intressanta med denna modell är dock tillvägagångssättet vid 
verksamhetsuppföljningsprocessen. Anledningen till varför detta är intressant är att det 
ger en förståelse för hur Liukkonen ser på hälsobokslutet som en del i en organisations 
verksamhetsuppföljning, och till vad hälsobokslutet kan tänkas användas, enligt 
Liukkonen.  
 
Tanken är att man i verksamhetsuppföljningen ställer sig tre frågor, nämligen hur det 
faktiskt är, hur det borde vara, och vad man bör göra (Se figur 1). Dessa frågor kan kopplas 
samman med ett antal aktiviteter, nämligen enkel mätning, diskussion och genomförande av 
åtgärder. Med enkel mätning avses exempelvis framtagning av statistik, eller en 
enkätundersökning. Därefter förs en diskussion, där mätresultatet tolkas, värderas och 
analyseras ur olika perspektiv. Tanken är att alla som är berörda av mätningen ska 
medverka i denna fas. Det viktigaste syftet är att reflektera över problemen och påbörja 
en process för att lösa dem. Tanken är att pröva olika förslag på vad man bör göra åt de 
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problem som framkommit genom mätningen. Åtgärder vidtas som ett led i denna 
problemlösning. Liukkonen (2000) menar att mätningen är en förutsättning för en 
resultatgivande dialog. Istället för att dialogen utgår från hur man tror verkligheten ser ut, 
finns ett objektivt och värdeneutralt mätresultat att utgå ifrån.  
 
 
 

 
 
 

Figur 1: Aktiviteterna vid verksamhetsuppföljning, enligt Liukkonen, (2000, s. 25). 
 
Liukkonen (2002) menar att det viktiga inte är siffrorna i sig, utan syftet med 
hälsobokslutet är att få förståelse för hur hälsan bibehålls, påverkas och ibland försvinner i 
arbetet. Tanken är att hälsobokslutet ska bidra till en ökad förståelse om arbetsmiljön och 
om hälsan i arbetet. Ett hälsobokslut kan vara ett sätt att skapa dialog och förståelse för 
hälsan i organisationen och vad olika insatser – eller frånvaro av insatser - får för 
konsekvenser. Ett hälsobokslut är alltså ett sätt att knyta ihop hälsofrågorna med den 
ekonomiska styrningen. Mycket av det som traditionellt setts som enbart kostnader kan 
därigenom ses som investeringar, vilket leder till att användandet av ett hälsobokslut är 
mer långsiktigt (Liukkonen, 2002). 
 
I sin bok ”Hälsobokslut – vägen mot bättre hälsa och bättre arbetsmiljö” har Liukkonen 
sammanfattat de synliga motiv till införande av ett hälsobokslut som hon har kunnat 
urskilja, hos organisationer vilka hon har handlett i olika hälsobokslutsprojekt under åren 
2001, 2002 och 2003. Hon poängterar dock att dessa endast är de synliga motiven, vilket 
inte alltid behöver vara de sanna motiven. Ett av motiven är att man vill satsa på ett 
systematiskt miljöarbete och att hälsobokslut är en del av detta arbete. Man önskar att 
integrera statistik, redovisningar och analyser, och hälsobokslutet kan därmed ses som en 
slags kartläggningsmetod. Ett annat motiv för hälsobokslutsarbete är att ta fram underlag 
för konkreta arbetsmiljö- och hälsoinvesteringar. Hälsobokslutet fungerar då som en 
kartläggningsruin, som används för att följa upp långsiktiga konsekvenser av genomförda 
organisatoriska beslut. Införandet av hälsobokslut kan bero på en önskan att profilera sig i 
massmedia, att bli ”bäst i klassen”. Ett annat motiv är att komplettera existerande rutiner 
med rutiner som ger kunskap om arbetsmiljö och hälsa (Liukkonen, 2002). 

3.4 Effekter av hälsobokslut 
Eftersom hälsobokslut är så pass nytt har existerande projekt och satsningar inom området 
inte hunnit utvärderats i fråga om vilka fördelar och nackdelar ett hälsobokslut innebär 

Hur bör det vara? 

Hur är det? Vad ska göras? 

Mätning och  
Verksamhets- 
uppföljning 

Åtgärder 

Dialog som  
leder till  
problemlösning 

Övergången, 
”bron”, från mätning 
till dialog och 
problemlösning 
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för företaget. Aronsson och Malmquist skriver dock i sin bok rehabiliteringens ekonomi 
om vilka fördelar användandet av personalekonomi har. Eftersom ett hälsobokslut enligt 
Aronsson & Malmquist (2003) kan ses om ett slags personalekonomisk information, kan 
det vara av intresse att se fördelarna med att använda personalekonomi. 
 
Fördelarna med att använda sig av personalekonomi är många. Om personalekonomi 
tillämpas får organisationen ett fullständigare beslutsunderlag eftersom man också tar 
hänsyn till de mänskliga resurserna i företaget. Bättre beslutsunderlag bör leda till bättre 
beslut. Genom att betrakta personalen som en tillgång påverkas också vilka åtgärder och 
möjligheter som övervägs i styrningen och verksamheten, till skillnad från när personalen 
endast ses som en kostnad. Detta bör påverka vilka möjligheter och åtgärder som 
övervägs i organisationen. Vidare lyfts personalen fram och ställs mer i fokus än tidigare 
genom personalekonomi, vilket bidrar till att personalen inte ”glöms bort” så lätt. Ur ett 
personalpolitiskt perspektiv kan det vara en fördel för personalansvarig att kunna visa på 
ekonomiska effekter av exempelvis personalutveckling eller arbetsmiljöåtgärder och peka 
på nyttan med insatserna för att lättare få medgivande från ledningen. Personalekonomisk 
information kan också användas för att motivera och engagera de anställda att prestera 
bättre, genom att tydligt visa att de är företagets tillgång och deras prestationer påverkar 
verksamheten. Slutligen kan personalekonomisk information bidra till en effektivare 
uppföljning av verksamheten. Det kan avslöja ineffektivitet, såsom exempelvis då 
förändringar vid personalomsättning eller frånvaro påverkar resursåtgången. (Aronsson et 
al., 1994) 
 
Liukkonen skriver följande om nyttan med hälsobokslut. 
 
”Om redovisningen ger upphov till diskussioner om resultatet är nyttan av arbetet uppenbar. Det är 
inte siffrorna, redovisningen, formen eller något annat som finns i redovisningens struktur som 
förbättrar arbetsmiljön utan människorna och deras förmåga att se och våga reflektera över sin 
arbetssituation. Ökad och delad förståelse är första steget.” (Liukkonen, 2003, s108) 
 
Ett hälsobokslut kan leda till ökad medvetenhet om och förståelse för hälsan och 
personalen i företaget. Det kan också leda till att hälsoinsatserna effektiviseras, på det 
sättet att rätt insatser sätts in på rätt plats.  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av det empiriska materialet som samlats in 
under studien. Fallstudien genomfördes på Försäkringskassans Stockholms län, som 
använder ett hälsobokslut i hela organisationen. Först ges kort beskrivning av 
Försäkringskassan Stockholms län. Därefter presenteras de personer som intervjuats, följt 
av en sammanfattning av hälsobokslutet i organisationen. Därefter följer en beskrivning 
av vilka i organisationen som använder hälsobokslutet, vad hälsobokslutet används till 
och avslutningsvis vilka effekter som hälsobokslutet har haft på organisationen.  

4.1 Försäkringskassan Stockholms län 
Försäkringskassans främsta uppgift är att trygga ekonomin för sjuka och handikappade 
och för föräldrar, barn och gamla i Sverige. Där handläggs försäkringar och bidrag, så 
som exempelvis barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning, ålderspension, 
förtidspension, sjukbidrag, och sjukpenning, för att nämna några 
(www.stockholmslan.forsakringskassan.se). Det finns 21 försäkringskassor utspridda i 
landet, ett för varje län. Varje försäkringskassa är en enskild myndighet men alla har en 
likartad organisation med direktör, styrelse, socialförsäkringsnämnder och försäkrings-
läkare (Ibid.).  
 
Försäkringskassan i Stockholms län svarar för service inom socialförsäkringen för länets 
nära 1,9 miljoner invånare, och där jobbar 2800 personer. Försäkringskassan Stockholms 
län är indelad i 15 kontorsområden, som tillsammans innefattar 40 lokalkontor och 
servicepunkter. Det finns också 5 centralkontor med gemensamma funktioner såsom 
försäkrings-, informations-, och personalavdelning, controllerenhet, central 
administration samt en revisionsenhet (Ibid.).  

4.2 Respondenter  
Jag har intervjuat Irene Bergqvist som är verksamhetscontroller på controllerenheten, en 
av fem enheter på centralkontoret, Jeannette Rubertsson som är friskvårdskonsult och 
arbetar på företagshälsovården, Marjut Ängsberg som är lokal controller på 
lokalkontorsområdet Botkyrka, Kerstin Wiklund som är områdeschef för 
lokalkontorsområdet Nacka-Värmdö samt Ingela Ringkvist som är enhetschef på 
Serviceavdelningen vilket är en av enheterna i den centrala administrationen. Samtliga 
personer kommer i kontakt med hälsobokslutet, så till vida att de sammanställer och/eller 
analyserar resultatet. Rubertsson och Bergqvist ingår i den arbetsgrupp som arbetat fram 
hälsobokslutet och är de som gör analyser av hälsobokslutet på organisationsnivå. 
Ängsberg tar fram och sammanställer siffrorna i hälsobokslutet för lokalkontorsområdet 
Botkyrka och gör en första analys av resultatet. Wiklund gör analyser av hälsobokslutet 
för lokalkontorsområdet Nacka-Värmdö. Ringkvist ingår i den arbetsgrupp som har 
bildats som ska sammanställa hälsobokslutet för den centrala administrationen. För att inte 
någon av respondenterna på något sätt skall utpekas nämns inga namn i texten. 

4.3 Hälsobokslutet i Försäkringskassan Stockholms län 

4.3.1 Uppkomsten 
Det var under 2001 som ledningen i företaget bestämde att något behövde göras åt den 
höga och ökande sjukfrånvaron i organisationen. Personalavdelningen fick i uppdrag att 
ta fram en handlingsplan, ”Hälsa på arbetsplatsen”, med aktiviteter för att främja hälsan, 
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minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön. Valet av aktiviteter styrdes av behov 
som sågs inom organisationen och externa krav som kunde utläsas, som exempelvis 11-
punktsprogrammet för ökad hälsa i arbetslivet. I 11-punktsprogrammet föreslogs att 
företag skulle börja med så kallade hälsobokslut, och därför blev en av tolv aktiviteter i 
”Hälsa på arbetsplatsen” att ta fram ett förslag om hur organisationen skulle kunna arbeta 
med hälsobokslut.  
 
I början av januari 2003 presenterades ett förslag på hälsobokslut som arbetsgruppen 
arbetat fram. En plan framarbetades för hur hälsobokslutet skulle implementeras i 
organisationen. Hälsoboksluten görs med fyramånadersintervaller och när intervjuerna 
ägde rum hade två kompletta hälsobokslut genomförts och arbetet med det tredje var i 
gång.  

4.3.2 Hälsobokslutets innehåll 
När hälsobokslutet först nämndes i 11-punktsprogrammet, gavs inga direktiv om hur ett 
sådant skulle se ut eller vad det skulle innehålla. Därför har försäkringskassan utvecklat ett 
eget hälsobokslut, som anpassats till de krav som senare kom genom lagen om 
obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron. 
  
Merparten av uppgifterna i hälsobokslutet inhämtas automatiskt från de administrativa 
systemen som Agresso och Persiqa. Vissa uppgifter måste beräknas manuellt, men en 
önskan finns att allt ska ske automatiskt. En del av informationen i hälsobokslutet 
kommer också från arbetsmiljömätningen.   
 
Hälsobokslutet består dels av en inledande sammanfattande del, som tar upp mål och 
resultat och de viktigaste delarna från hälsobokslutet. Denna del skapas automatiskt och 
bygger på uppgifter från resten av hälsobokslutet. Den andra delen är själva 
grunduppgifterna i hälsobokslutet, och denna del är uppdelat i fyra huvuddelar, som 
rubriceras Personalkostnader, Bemanning, Hälsa och arbetsmiljö samt Frånvaro. Under 
personalkostnader visas personalkostnader. Bemanning visar information om de anställda, 
såsom antalet anställda, antalet chefer, intern och extern personalomsättning, kostnader 
och så vidare. Under Hälsa och arbetsmiljö presenteras både hälsofrämjande, förebyggande 
och rehabiliteringsinsatser under perioden. En del av resultatet från 
arbetsmiljömätningen, information om friskvårdstimmen, kompetensutveckling, 
semester, arbetsskador och övertid är exempel på information som finns under denna 
rubrik. Den sista delen, Frånvaro, innehåller information om sjukfrånvaron, sjuk-
/aktivitetsersättning och övrig frånvaro. Denna del av hälsobokslutet innehåller den 
information som krävs för lagen om obligatorisk redovisning om sjukfrånvaro. All 
information är uppdelad på kvinnor respektive män, och vissa uppgifter visar också 
åldersintervall. För en mer detaljerad beskrivning av hälsobokslutet, se Bilaga 3.  

4.3.3 Hälsobokslutets del i verksamheten 
I organisationen arbetar man med balanserad målbild, som är en variant av balanserat 
styrkort. Detta består av fem fokusområden nämligen kundfokus, verksamhetsfokus, 
utvecklingsfokus, medarbetarfokus samt ekonomifokus. Medarbetarfokus handlar om 
arbetsmiljön och hälsan inom företaget, och under denna rubrik i årsredovisningen 
redovisas en sammanfattning av analyser och resultat av hälsobokslutet tillsammans med 
den information som framkommit i Försäkringskassans arbetslivsmätning. Det är en 
enkätundersökning med frågor rörande arbetsmiljön, som alla medarbetare i samtliga 
försäkringskassor i landet får besvara en gång om året. Tanken är att hälsobokslutet inte 
ska vara något vid sidan av, utan att det ska vara en del i verksamheten, på samma sätt 
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som andra fokusområden. Inom samtliga fokusområden uppsätts mål som följs upp varje 
tertial. Inom medarbetarfokus finns mål uppsatta för arbetsmiljön, sjukfrånvaron samt 
andelen långtidsfriska.  
 
Varje lokalkontor och enhet gör ett eget hälsobokslut som följer den mall som 
arbetsgruppen för hälsobokslutet arbetat fram. Tanken med detta är att redovisningen av 
hälsobokslutet ska föras så långt ut i organisationen som möjligt, så att man på enhetsnivå 
ska kunna analysera hälsoläget. I slutrapporten för hälsobokslutet står att ”Idealet är att 
varje enhetschef ska kunna följa utvecklingen inom sin arbetsenhet för att utifrån hälsobokslutet 
kunna planera framtida insatser och åtgärder”. Dessutom görs ett organisationsövergripande 
hälsobokslut, över hela Stockholms läns Försäkringskassa. 

4.4 Till vad används hälsobokslutet? 

4.4.1 Om vem som använder hälsobokslutet 
Samtliga respondenter menar att hälsobokslutet är till för internt bruk. Hälsoboksluten tas 
fram av controllers och chefer i organisationen, analyseras och diskuteras sedan i 
ledningsgruppen med andra chefer. En respondent säger så här: 
 
”Syftet är ju att följa upp de mål som vi har i medarbetarfokus: dels beskriva den tid som varit, 
men också att fokusera framåt, det vill säga se på de resultat vi har och avgöra vad för insatser som 
behövs för att behålla eller förbättra de resultat vi har. Och då blir det ju ett verktyg för cheferna i 
första hand. Sen är det ju kul om medarbetarna intresserar sig för det också, men det är inte dom 
som är målgruppen utan det är ett verktyg för cheferna. Och då är det både chefer från 
lokalkontorsområden men också för ledningen.” 
 
Alla chefer tar del av hälsobokslutet och sedan är det tänkt att varje chef ska ta upp det 
med sin personal, så att alla får ta del av innehållet. Några av respondenterna uttrycker att 
det kanske inte är av intresse för de anställda att se på hälsobokslutet. En av 
respondenterna säger att man måste var lite försiktig med att inte överösa medarbetarna 
med information som de kanske ändå inte har någon nytta av i arbetet. En annan säger 
att hon ser det som hennes uppgift att ta ut den information som är av intresse för de 
anställda och menar att de ändå inte har någon användning av den sifferexercis som 
hälsobokslutet ju är. De anställda är däremot med och lämnar synpunkter om andra 
friskvårdande aktiviteter i företaget. 

4.4.2 Svårt att veta hur det ska användas i början… 
När intervjuerna genomfördes hade försäkringskassan Stockholms län hunnit med två 
kompletta hälsobokslut och arbetet med det tredje pågick. Ett par av respondenterna 
uttryckte att de hade svårt att veta riktigt hur de ska använda sig av hälsobokslutet, i och 
med att det är så nytt. Fram till nu har det mest handlat om att få in rätt siffror i 
hälsobokslutet. En av de intervjuade upplever också att hälsobokslutet idag innehåller för 
mycket information. Det är mycket siffror som ska tas fram, och hon vet inte om alla 
egentligen är så intressanta. Hon tror dock att detta kommer att lösas med tiden, när man 
ser vilken information som kommer till användning och vad som känns överflödigt.  
 
En annan respondent uttrycker en känsla av att inte riktigt veta vad hälsobokslutet ska 
användas till, då hon ändå har en bra uppfattning om hälsan och arbetsmiljön och de har 
jobbat väldigt aktivt med dessa frågor på hennes avdelning sedan flera år tillbaks. Men 
hon menar dock att det ger möjligheten att se helheten på ett annat sätt än tidigare, 
eftersom siffrorna blir samlade på ett ställe. De har ju alltid funnits, de har bara inte 
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funnits på samma papper förut. Detta är något som samtliga respondenter utrycker: 
tanken är att få ett grepp om helheten. En av respondenterna säger: ”Man kan se om någon 
siffra sticker ut på något sätt. Det blir också lättare att kunna analysera sambanden med olika 
resultat och insatser, när all information finns samlad.” 

4.4.3 …men det klarnade när flera hälsobokslut hade gjorts 
Samtliga respondenter anser att det första genomförda hälsobokslutet egentligen var svårt 
att få ut någon användbar information ur. Det verkligt intressanta med hälsobokslutet 
blev när man kunde börja jämföra över tid. ”Att bara se en siffra säger inte så mycket, men 
när jag kan se en utveckling: att det ökar eller minskar, det är då det blir intressant.” Samtliga 
respondenter uttrycker att detta egentligen är tanken med hela hälsobokslutet. De jämför 
med hur det har sett ut tidigare, hur det verkar gå, varför det ser ut som det gör och så 
vidare.  
 
En av respondenterna tror att analyserandet av hälsobokslutet ser ut på olika sätt i olika 
delar av organisationen. Ute på områdeskontoren jämförs hälsobokslutet över tid, men 
centralt kan jämförelser mellan enheter göras. Hälsobokslutet har exempelvis tydliggjort 
att det är stora skillnader mellan sjukfrånvaron på de olika områdeskontoren. Det visar att 
det går att jobba aktivt med sjukfrånvaron och förändra den. En av respondenterna 
kommenterar detta: ”…och ju mer det synliggörs sådana saker desto mer åtgärder sätts in som 
förändrar, och därför är det så bra att ta fram material där man kan se hur det förhåller sig.”  
 
Ett par av respondenterna menar att det kan vara intressant att jämföra sig med andra 
enheter. På det sättet kan man titta på de bra exemplen och veta vad dessa har gjort och 
ta till sig det. En annan respondent säger: ”Det är ju intressant att exempelvis titta på den 
genomsnittliga satsningen på kompetensutveckling ligger på, och om den egna avdelningen ligger 
över eller under genomsnittet. Man vill ju ändå att de egna medarbetarna ska har en bra 
kompetensutveckling. Vid en jämförelse kan man fråga sig om kan kanske är för snål eller om vissa 
utbildningar är onödiga.” Det negativa med dessa jämförelser, enligt en av respondenten är 
att det kan bli för mycket tävlingsmoment i det hela.  

4.4.4 Andra sätt att använda hälsobokslutet på 
Alla respondenter anser att hälsobokslutet kan ses om ett verktyg som kan användas för 
att förstå vilka åtgärder i arbetsmiljön som behövs. En av respondenterna förklarar: ”Man 
tittar i hälsobokslutet på vilka behov av åtgärder och insatser som bedöms föreligga. Så jämförs dessa 
insatser med redan planerade insatser och en bedömning görs om dessa räcker eller inte”. En annan 
respondent tycker också att man ska se hälsobokslutet som ett verktyg, och sedan måste 
man prata om frågorna och framförallt jobba aktivt med frågorna. ”Vi har ju jobbat aktivt 
under flera år med att få en bättre arbetsmiljö och sänka sjukfrånvaron, och då behövs det ju ett 
hälsobokslut som visar hur det ligger till. Det görs ju inte bara för att vi ska följa lagen, utan det 
kan ju användas för att arbeta bättre med frågorna också”.   
 
Ofta när ett hälsobokslut presenteras för andra uppstår diskussioner om resultatet. Det 
kan vara sånt som man inte förstår, eller oväntade resultat. En av respondenterna menar 
att det är just det som är tanken. På detta sätt diskuteras sådan som kanske inte hade 
diskuterats utan hälsobokslutet, och även om det hade diskuterats blir diskussionen 
annorlunda. ”’Så här hög sjukfrånvaro har vi och ändå har vi så här mycket innestående semester, 
är det rimligt?’ och ’Den övertid som betalas ut i pengar, vad motsvarar det i årsarbetare, som man 
skulle kunna anställa istället?’ Sådant är intressant att diskutera kring.” 
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Mål sätts upp inom samtliga fem fokusområden. Inom medarbetarfokus sätts mål upp för 
arbetsmiljön, sjufrånvaron och andelen långtidsfriska, vilket redovisas i hälsobokslutet. 
Dessa mål följdes upp redan innan hälsobokslutet implementerades i organisationen, men 
enligt en av respondenterna möjliggör hälsobokslutet mer nyanserade analyser av målen. 
Efter att målen har satts upp är det upp till varje enhet att sätta in egna insatser för att nå 
dessa mål. Precis som med övriga verksamhetsmål måste man fundera över vilka 
aktiviteter och åtgärder som behövs göras för att exempelvis få en lägre sjukfrånvaro. 
”Det är väl det som är tanken med hälsobokslutet… Grejen är ju inte att ta fram ett hälsobokslut, 
utan hälsobokslutet ska vara ett medel för att vi ska kunna vidta rätt åtgärder som syftar till 
förändring och förbättring.”  
 
En av respondenterna tror att hälsobokslutet ska vara ett sätt att motivera cheferna att 
göra något åt situationen. ”Det man ser och det man mäter, brukar det ju ofta hända någonting 
kring.” Avslutningsvis kan sägas att ett par av respondenterna såg som sin uppgift att 
plocka fram de uppgifter i hälsobokslutet som är av värde, och som därefter kan diskteras 
med andra medarbetare. En av respondenterna såg problemet med att det i dagens 
samhälle finns en risk att drunkna i all information, och samma sak är det i deras 
organisation. Det viktiga är att ta fram det som är intressant. ”Alltså, att lämna ut det här 
papperet med fyra sidor finstilt så att man nästan behöver förstoringsglas, det säger ju ingenting.” 
Det bästa är att ta ut kärnan ur det hela, och därefter diskutera igenom det. 

4.5 Vilka effekter har hälsobokslutet på försäkringskassan 
Stockholms län? 
Samtliga respondenter säger att det är svårt att tala om hur hälsobokslutet har påverkat 
organisationen. Detta kan också ha haft påverkan på personalen i företaget. 
Hälsobokslutet är endast en del av alla aktiviteter som har kommit igång på grund av 
hälsosatsningen ”Hälsa på arbetsplatsen”, vilken har pågått under de senaste åren. 
Dessutom har andra insatser satts in som inte direkt har anknytning till hälsan exempelvis 
aktiviteter som främjar ledarskapet, vilket också kan ha påverkat personalen i 
organisationen. Den genomsnittliga sjukfrånvaron i organisationen har varit hög och 
stigande men nu visar den en vikande trend vilket alla ser som positivt. Men de är alla 
överens om att det beror på alla de insatser och åtgärder som har gjorts runtom i 
organisationen och inte hälsobokslutet i sig.  
 
En respondent förklarar förbättringen av hälsan i organisationen med att man har lyft upp 
hälsofrågorna på bordet och att alla numera jobbar väldigt aktivt med frågorna. Hon 
menar att hälsobokslutet är ett bra sätt att få upp hälsan på dagordningen och att det nog 
fungerar som ett påtryckningsmedel för dem som inte har jobbat med dessa frågor 
tidigare. Denna uppfattning delas av andra respondenter. En annan respondent säger att 
hon varit intresserad av de här frågorna sedan tidigare, och att hon jobbat väldigt aktivt 
med det, redan innan hälsobokslutet implementerades i organisationen. Hon tycker att 
hon hade en bra uppfattning om sjukfrånvaron och andra arbetsmiljöfrågor redan innan 
hälsobokslutet, men är övertygad om att det absolut höjer medvetenheten om frågorna. 
Genom att ett fokus satts på frågorna börjar man tänka ur ett större perspektiv. Hon säger 
vidare att hon tycker att det är bra med sådana verktyg som exempelvis hälsobokslutet 
när man vill få fler chefer att jobba medvetet med frågorna. Detta bekräftas av en av de 
intervjuade som kommer från en del i organisationen där sjukfrånvaron fortfarande är 
stigande. Hon säger att hälsobokslutet gör att man ser ohälsan svart på vitt, i siffror, och 
att det därför inte går att blunda för detta problem längre.  
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Att det också har börjat diskuterats på ett annat sätt kring frågorna är något som samtliga 
respondenter antyder. En av respondenterna säger: ”Det är en start i alla fall, att fokusera på 
de här frågorna, och den effekten har vi ju fått: att chefer och andra diskuterar på ett annat sätt 
kring de här frågorna.”  En annan respondent bekräftar detta påstående: ”Vi har ju famlat i 
ett mörker, förut. Alltså det har inte diskuterats ens. Så att det här är ju ett första steg.”   
 
Det har blivit diskussioner kring hälso- och arbetsmiljöfrågor som inte tidigare funnits. 
Chefer har börjat fundera över sjukfrånvaron och arbetsmiljön på ett annorlunda sätt än 
vad man gjort tidigare. Även om diskussionen fanns tidigare, har hälsobokslutet lett till 
en mer nyanserad diskussion än tidigare, säger en av de intervjuade. 
 
Något annat positivt som hälsobokslutet har medfört är att det ger en bättre helhetsbild 
av personalen i företaget än vad man tidigare haft. Flera av de intervjuade uttrycker 
fördelen med att ha all information samlad i ett dokument. Även om det kändes som att 
det fanns en bra förståelse för hur det såg ut med hälsan och arbetsmiljön redan innan 
hälsobokslutet har detta lett till att cheferna får helheten på ett annat sätt när alla siffror 
samlas på ett ställe. Det upplevs också att saker och ting har blivit mer tydliga med 
hälsobokslutet.  
 
Trots dessa fördelar som de intervjuade såg med hälsobokslutet ansåg flera av 
respondenterna att det krävdes mycket jobb med hälsobokslutet. Även om 
resultatuppgifterna är bra att ha är det viktigt att det inte ska kräva för mycket tid åt 
arbetet med hälsobokslutet. Det är viktigt att det inte är för plottrigt och tar för mycket 
tid, för då väcker det mer trötthet än intresse. Några av respondenterna uttrycker samma 
åsikt om att det har blivit mer jobb med hälsobokslutet. Om det är så att det kommer ta 
flera dagar att ta fram uppgifterna börjar det ju kosta mer än vad det ger, och det är ju 
inte tanken. Samtidigt säger en av de intervjuade att hon fortfarande ser hälsobokslutet 
som i ett uppbyggnadsskede, och att det nog kommer att bli bättre. 
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5. Analys och slutsatser 
I detta kapitel presenteras den analys som genomförts på studiens empiriska material. Jag 
kommer också att jämföra med den teoretiska referensramen som presenterats tidigare i 
denna uppsats och presenteras de slutsatser som jag därigenom kan dra.  

5.1 Till vad används hälsobokslutet i organisationen? 
När innehållet i intervjuerna hade sorterats och analyserats kunde ett antal teman 
urskiljas, vilka respondenterna tenderade att prata om när de beskrev vad de använde 
hälsobokslutet till. Dessa teman presenterar jag här nedan.  
 
1. För att få en samlad bild av hälsan och arbetsmiljön 
Samtliga respondenter uttryckte att hälsobokslutet användes för att få en översiktlig 
helhetsbild över hälsan och arbetsmiljön i organisationen. I ledningen gällde det 
helhetsbilden för hela organisationen och på enhetsnivå gällde det den egna enheten. 
Genom att samla all den information om hälsan och arbetsmiljön som finns utspridd i 
olika system i organisationen och som framkommer genom enkäter i ett enda dokument 
kan en samlad bild av relevanta hälso- och miljöaspekter ges.  
 
Denna samlade bild av hälsofrågor är något som både Liukkonen (2003) och Aronsson & 
Malmquist (2003) talar om. Aronsson & Malmquist (2003) menar att uppgifterna ska ge 
en så bra bild som möjligt av det som är ekonomiskt intressant och samtidigt är relaterad 
till personalens hälsa. Liukkonen (2003) skriver bland annat att genom att integrera 
statistik, redovisningar och analyser, kan hälsobokslutet ses om ett slags 
kartläggningsmetod, för att redovisa hälsan och personalen i organisationen. På 
Föreningskassan Stockholms län kan hälsobokslutet sägas användas för att kartlägga hälsan 
och arbetsmiljön. 
 
2. För att göra jämförelser med sig själv 
Ett annat återkommande tema var att hälsobokslutet användes för att jämföra 
hälsobokslutet med tidigare hälsobokslut. Detta tema var något som samtliga 
respondenter pratade mycket om. Genom att jämföra sig själv över tiden kan information 
fås om utvecklingen i olika hälso- och arbetsmiljöfrågor. Som exempel kan ges 
jämförelser av personalkostnader från tertial till tertial, eller förändringar i semesteruttag, 
sjukfrånvaro, personalomsättning och så vidare. På detta sätt kan trender och positiva 
respektive negativa förändringar i resultatet synliggöras. Detta är ett sätt att utvärdera 
verksamhetens effektivitet, enligt Aronsson & Malmquist (2003).  
 
3. För att göra jämförelser med andra 
Det tredje återkommande temat liknar det andra temat, då det också har med jämförelser 
att göra. Genom att jämföra den egna enhetens resultat med det genomsnittliga för 
organisationen eller med andra enheters resultat kan hälsoboksluten analyseras ur ett 
annat perspektiv. Syftet med dessa jämförelser är inte att hitta förändringar, utan att 
utvärdera den egna verksamheten och lära sig av de enheter som hade bra resultat. 
Genom dessa jämförelser kunde egna kostnader, resultat och insatser utvärderas med 
utgångspunkt från ett annat hälsobokslut från samma period. Det kan vara ett sätt att få 
inspiration och ny förståelse. 
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4. För att kunna se samband 
Ett fjärde användningsområde för informationen i hälsobokslutet som var återkommande 
i olika intervjuer var att försöka finna kopplingar mellan olika kostnader, insatser och 
andra företeelser som återfanns i hälsobokslutet. Detta var något som vissa respondenter 
framhävde mer än andra. Vissa menade att det var alldeles för tidigt för att kunna 
utvärdera om hälsoinsatser påverkade kostnader och andra resultat, men man tyckte ändå 
att det var intressant. Precis som med tema 2 och 3 kan detta ses som ett slags utvärdering 
av verksamheten. Ett exempel som en respondent tog upp var att försöka se om det finns 
något samband mellan innestående semester, övertid och sjukfrånvaro. 
 
5. För att utföra personalekonomiska beräkningar och analyser 
Detta var något som framförallt de två controllers pratade mycket om, men också de 
andra, men då mer indirekt. De personer som sammanställer hälsobokslutet gör vid 
sammanställningen vissa personalekonomiska beräkningar. Beräkningar på 
sjukfrånvarokostnader var något som speciellt framkom. Andra exempel var exempelvis 
att beräkna vad man skulle spara in för kostnader genom att anställa en extra och 
därigenom minska övertiden. Aronsson & Malmquist (2003) menar att hälsobokslutet ska 
ses som personalekonomisk information även om det inte innehåller monetära uppgifter. 
Analyser och beräkningar kräver dock viss personalekonomisk kunskap, vilket kanske 
inte alla chefer har. På denna punkt tror jag därför att hälsobokslutet kan nyttjas och 
användas mer än vad som görs i dagsläget. Även om det till viss del används för att 
hushålla bättre med företagets resurser, och hälsobokslutet på ett annat sätt förtydligar 
personalkostnader framkom inte genom intervjuerna att några djupare analyser och 
beräkningar gjordes om hur exempelvis investeringar påverkade verksamhetens resultat 
och så vidare. 
 
6. För att jämföra och analysera uppsatta mål i medarbetarfokus 
Det sjätte temat som kunde urskiljas ur det empiriska materialet var att hälsobokslutet 
användes för att jämföra och analysera de olika mål som är satta inom medarbetarfokus. 
Mål för sjukfrånvaron, antal långtidsfriska och arbetsmiljöindex är tänkta att följas upp 
varje tertial, och dessa analyseras med hjälp av hälsobokslutet. Det framkom av 
intervjuerna att det var bättre att analysera dessa utifrån hälsobokslutet än att endast 
försöka analysera nyckeltalen enskilt. Det är något som Aronsson & Malmquist (2003) 
anser att man ska använda hälsobokslutet till. De menar att genom att använda nyckeltal 
och fastställa vissa mål för organisationens olika chefer kan hälsan förbättras. Detta kan 
bero på att konkreta mål finns att eftersträva. Dessa nyckeltal och mål kan därigenom ses 
som ett hjälpmedel i verksamhetsstyrningen för ledningen. 
 
7. För att kunna föra mer nyanserade diskussioner 
Samtliga respondenter uttryckte på olika sätt att hälsobokslutet användes som ett 
diskussionsunderlag för att diskutera kring viktiga och relevanta frågor rörande hälsan och 
arbetsmiljön, vid möten med andra chefer och medarbetare. Genom att utgå från siffror 
och statistik är det lättare att föra en diskussion kring ställda frågeställningar, och 
frågeställningarna kan ses ur fler perspektiv. Ofta är det inte den fyrasidiga 
hälsobokslutsmallen som diskuteras, utan vissa resultat och siffror som är av intresse. 
Några respondenter såg som sin uppgift att plocka ut det intressanta ur hälsobokslutet för 
att diskutera det med andra medarbetare. Enligt Liukkonen (2002) är det just detta som 
är tanken med hälsobokslutet, att ge rum för diskussioner och dialog kring hälso- och 
andra personalfrågor. Detta bidrar till att öka förståelsen för hälsan och arbetsmiljön i 
organisationen, vilket i sin tur kan påverka dessa frågor positivt (Liukkonen 2002). 
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8. För att bestämma nya insatser och åtgärder 
Det åttonde återkommande temat var att hälsobokslutet användes för att analysera och 
bestämma vilka nya insatser som ska sättas in eller pågående aktiviteter som kan skäras ner 
på. Utifrån analyser, jämförelser och beräkningar kan beslut tas om vilka åtgärder som 
bör vidtas. I denna aktivitet uttryckte ett par av respondenterna att andra medarbetare 
ofta är med och tycker till. Det fungerar därigenom som ett beslutsunderlag för att avgöra 
var resurser ska läggas (Aronsson et al., 2002). Exempelvis efter att ha jämfört 
hälsobokslutet med ett annat kan beslutet tas att öka den egna kompetensutvecklingen till 
samma nivå som den andra enhetens. 

5.1.1 Hälsobokslutet som en del i verksamhetsuppföljningen 
I Försäkringskassans fall kan hälsobokslutet ses som ett ledningsinstrument i 
verksamheten. Precis som Aronsson & Malmquist (2003) säger används hälsobokslutet 
som ett slags internredovisning, för att tillgodose behovet av information för 
verksamhetsstyrningen i företaget. Samtliga respondenter ser hälsobokslutet som något 
för chefer och controllers att ta till i verksamhetsstyrningen. Genom intervjuerna har det 
också framkommit att hälsobokslutet till viss del används för olika ändamål beroende på 
om hälsobokslutet är organisationsövergripande eller på enhetsnivå. Exempelvis antyddes 
att ledningen mer använde hälsobokslutet för att ”kartlägga” hälsan och arbetsmiljön 
runtom i organisationen och följa upp uppsatta mål, medan enhetschefer naturligt nog 
fokuserade på sin enhets och resultat, åtgärder och insatser i den egna verksamheten.  
 
Enligt Liukkonen (2002) ska hälsobokslutet användas för att för att skapa mervärde för 
den befintliga verksamhetsuppföljningen, för att på så sätt skapa utrymme för hälsan och 
arbetsmiljön i organisationen. Därigenom blir verksamhetsuppföljningen mer komplett, 
eftersom fler aspekter tas hänsyn till vid styrningen av verksamheten. Då hälsobokslutet i 
Försäkringskassan Stockholms län har integrerats i verksamheten och utgör en del av de 
fem fokusområden, nämligen en del i medarbetarfokus, kan detta tolkas som att 
hälsobokslutet är till för att skapa mervärde för verksamhetsuppföljningen. Hälsobokslutet 
är en del som tillsammans med de övriga fokusområden är tänkt att utgöra en helhet över 
verksamheten. De åtta teman som framkommit under analysen har jag kunnat koppla 
samman med Liukkonens modell över olika aktiviteter vid 
verksamhetsuppföljningsprocessen, som presenterades i avsnitt 3.3.1. Lite förenklat går 
modellen ut på att besvara tre enkla frågor: Hur är det? Hur bör det vara? samt Vad ska 
göras? Liukkonen pratar om tre olika aktiviteter, nämligen Mätning, Diskussion och 
Åtgärder. Nedan beskrivs hur jag ser på de teman med användningsområden jag funnit, 
relaterat till Liukkonens modell.  
 
Mätning 
Med enkel mätning menas exempelvis framtagning av statistik eller enkätundersökning. 
Detta är tänkt att ge ett svar på frågan hur det faktiskt är (Liukkonen, 2000). 
Hälsobokslutet kan här ses som den mall där all information sammanställs. Vid en 
sammankoppling med de åtta olika användningsområden jag tidigare funnit, finner jag en 
koppling med det första temat: För att få en samlad bild av hälsan och arbetsmiljön. 
 
Diskussion  
Då mätningen genomförd är resultatet tänkt att användas. Under diskussionen tolkas, 
värderas och analyseras resultatet från mätningen (Liukkonen, 2000).  Materialet som 
samlats in bearbetas och gås igenom med utrymme för tolkningar och förklaringar. 
Tanken med dessa aktiviteter, enligt Liukkonen (2000) är att reflektera över problemen 
och påbörja en process för att lösa dem.  
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Under denna rubrik, kan samlas de aktiviteter som finns under punkt 2. till och med 
punkt 7: För att göra jämförelser med sig själv; För att göra jämförelser med andra; För att kunna 
se samband; För att utföra personalekonomiska beräkningar och analyser; För att jämföra och 
analysera uppsatta mål i medarbetarfokus; För att kunna föra mer nyanserade diskussioner. Dessa 
teman med aktiviteter är ett sätt att analysera, tolka och värdera resultatet och 
informationen i hälsobokslutet. Det används för att generera ny kunskap och förståelse 
för hälsan och arbetsmiljön, och är tänkt att ge lösningar på problem som synliggjorts. 
Det är ett sätt att bearbeta information och få insikt om den egna verksamheten. 
Förmodligen kan fler aktiviteter än de som framkommit i just denna empiriska studie 
föras in under denna rubrik.  
 
Liukkonen (2000) menar att det är viktigt att samtliga aktörer som berörs av mätningen 
ska vara delaktiga i denna del av processen. I denna fallstudie skulle det beröra samtliga 
medarbetare i varje enskild enhet. Medarbetarna är inte i dagsläget med i denna del av 
processen, enligt vad som framkommit i den genomförda empiriska undersökningen. 
Däremot kan medarbetarna vara med och tycka till om åtgärder och insatser, men detta 
har ingen direkt koppling till hälsobokslutet, utan chefer och controllers för en dialog 
med medarbetarna om sådant de har funnit intressant i hälsobokslutet. I grund och 
botten utgår dock diskussionen från resultatet i hälsobokslutet, i många fall. Huruvida 
sätten att använda hälsobokslutet på skulle se annorlunda ut om medarbetarna hade en 
annan roll i hälsobokslutsarbetet är ovisst, och går endast att spekulera om utifrån denna 
studie.  
 
Åtgärder 
Det sista temat som var återkommande i studien skiljer sig från ovanstående teman. 
Respondenterna menade att hälsobokslutet används som underlag för att bestämma nya 
insatser och åtgärder. Att detta tema skiljer sig motiverar jag med att ovanstående 
aktiviteter kan genomföras utan att något mer egentligen händer. Att man vet vad som 
ska göras är inte likvärdigt med att åtgärda problemet. Som sades i inledningen av denna 
uppsats är enligt Liukkonen (2000) ett problem att resultatet ofta diskuteras och 
analyseras grundligt, men därefter händer inte så mycket mer. Exakt hur respondenterna 
bestämmer vilka åtgärder som ska vidtas utifrån hälsobokslutet framkommer inte i den 
empiriska undersökningen. Genom slutsatser som framkommit från ovanstående analyser, 
utvärderingar och tolkningar av resultatet tas beslut om att åtgärder måste vidtas.  

5.2 Vilka effekter har hälsobokslutet på organisationen? 
Försäkringskassan har haft en negativ trend vad gäller sjukfrånvaron, men denna trend har 
börjat vika, vilket kan vara en indikation på att de aktiviteter och åtgärder som satts in för 
att förbättra hälsan och arbetsmiljön har börjar verka. Hälsobokslutet är endast en av en 
mängd satsningar i projektet ”Hälsa på arbetsplatsen” och vilken roll hälsobokslutet har i 
denna fråga är väldigt svårt att säga, eftersom det ju inte är hälsobokslutet i sig som 
minskar sjukfrånvaron, utan de insatser och åtgärder som görs. Det går alltså inte att 
avgöra vilka ekonomiska effekter hälsobokslutet har haft, i dagsläget. Däremot har andra 
effekter kunnat urskiljas i denna studie, vilka presenteras nedan. Dessa effekter har på 
samma sätt som i föregående kapitel framkommit genom att analysera det empiriska 
materialet och försöka se återkommande teman. 
 
- Ökad kunskap om hälsan och arbetsmiljön inom organisationen 
Genom att information om hälsan och arbetsmiljön som tidigare inte registrerades 
numera samlas på ett och samma ställe, har kunskapen om ohälsan, kostnader, insatser 
och liknande ökat, dels för chefer på ledningsnivå, dels för chefer på enhetsnivå. Enligt 
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Liukkonen (2002) är tanken att skapa mervärde för verksamhetsföljningen, vilket 
hälsobokslutet kan sägas utgöra grunden för. 
 
- Ökad medvetenhet om frågorna 
I den empiriska studien framkom att medvetenheten om hälso- och arbetsmiljöaspekter 
ökat. Genom att mål sätts upp i medarbetarfokus, vilka måste följas upp var fjärde månad 
och däremellan arbetas aktivt med för att uppnås, har hälsobokslutet tydligt påverkat 
chefers och andra medarbetares medvetenhet och förståelse för frågorna. Kostnader som 
tidigare inte reflekterats över har blivit synliga genom hälsobokslutet. Precis som 
Aronsson et al. (1994) förutspår har personalen lyfts fram och ställts mer i fokus än 
tidigare, vilket bidrar till att personalen inte så lätt glöms bort. 
 
- Mer nyanserade och mångsidigare diskussioner 
Den tydligaste effekten av hälsobokslutet, vilket samtliga respondenter pratade mycket 
om är att hälsobokslutet har lett till mer nyanserade diskussioner kring hälsan och 
arbetsmiljön. Cheferna diskuterar på ett annat sätt än tidigare genom att hälsobokslutet 
fungerar som ett diskussionsunderlag, där frågor kan diskuteras ur olika perspektiv. Detta 
är just vad Liukkonen (2003) säger är det viktigaste syftet med hälsobokslutet: att skapa 
rum för dialog och diskussioner kring frågorna. Detta påverkar i sin tur medvetenheten 
om frågorna.    
 
- Mer nyanserade och mångsidigare analyser 
I denna studie har det framkommit att hälsobokslutet också leder till andra typer av 
analyser, utvärderingar och värderingar än tidigare då inte hälsobokslutet fanns i 
företaget.   
 
- Ökat aktivt arbete med hälso- och arbetsmiljöfrågor 
I många delar av organisationen jobbades det väldigt aktivt med hälsan och arbetsmiljön 
redan innan hälsobokslutets tillkomst. I de delar som detta arbete inte var lika aktivt har 
dock arbetet blivit bättre enligt respondenterna, vilket till viss del är en effekt av 
hälsobokslutet. Ökad kunskap och medvetenhet om hälsan och arbetsmiljön motiverar 
till agerande. Tidigare synliggjordes exempelvis inte kostnader på samma sätt, och en 
sådan insikt motiverar chefer till handlande. 
 
Aronsson & Malmquist (2003) menar att man genom ett personalekonomiskt synsätt mer 
betraktar personalen som en tillgång vilket påverkar vilka åtgärder och möjligheter som 
övervägs i styrningen och verksamheten, till skillnad från när personalen endast ses som 
en kostnad. Huruvida hälsobokslutet har påverkat chefernas syn på medarbetarna är svårt 
att avgöra. Däremot underlättar hälsobokslutet att se insatser och åtgärder mer som 
investeringar än som endast kostnader.  
 
- Bättre beslut? 
Genom ett hälsobokslut får organisationen ett bredare och bättre beslutsunderlag att utgå 
ifrån. Enligt Aronsson et al. (1994) borde det i sin tur leda till bättre beslut. Huruvida 
besluten har blivit bättre i fallet med försäkringskassan Stockholms län, är svårt att säga 
utifrån denna studie. Även om respondenterna säger att deras beslut har blivit bättre är 
det svårt att veta om detta stämmer eftersom det endast är respondentens egen 
uppfattning, vilket likaväl kan vara en önskan. Ingen av respondenterna gav något 
konkret exempel på hur besluten blivit bättre. 
 
Precis som Liukkonen (2003) säger är ökad och delad förståelse det första steget mot en 
bättre hälsa och arbetsmiljö. Endast utifrån detta kan en medveten strävan efter att 
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förbättra hälsan och arbetsmiljön i företaget ske. Så förutsättningarna till att genomföra 
bättre beslut har i alla fall etablerats. 
 
- Mer arbete 
En effekt som hälsobokslutet har haft och som flera av respondenterna har pratat om är 
det merarbete som krävs för att sammanställa och analysera hälsobokslutet. Detta arbete 
innebär tid och arbetskraft, vilket i sin tur betyder ökade kostnader för företaget.  
 
Aronsson & Malmquist (2003) anser att kostnaderna för att göra ett hälsobokslut kan vara 
så låga att detta inte är något hinder av betydelse. Detta krav på hälsobokslutet känns 
ganska självklart: kostnaderna för hälsobokslutet ska naturligtvis inte överstiga nyttan av 
det. En respondent uttrycker att resultatet i hälsobokslutet i sig är bra, men att merarbetet 
med sammanställningen av hälsobokslutet idag är för mycket. I Försäkringskassan 
Stockholms län ses hälsobokslutet fortfarande som ett projekt i stargroparna av många. 
Därför verkar det finnas ett överseende med att det nu i början kan innebära svårigheter 
att sammanställa hälsobokslutet.  
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6. Avslutande diskussion 
Här kommer egna tankar kring hälsobokslutet som inte passade in i föregående kapitel, 
men ändå är intressanta för studien att tas upp. Först diskuteras hälsobokslutet i 
fallföretaget, följt av en diskussion av användandet. Därefter diskuteras intressanta 
aspekter rörande effekter. Kapitlet avslutas med några förslag till vidare forskning.  

6.1 Om hälsobokslutet i fallföretaget 
Hälsobokslutet i försäkringskassan Stockholms län kan sägas vara en kombination av 
Liukkonens modell och Aronsson och Malmqvists modell. Många av de 
huvudmätområden som Liukkonen (2003) tar upp finns med i fallföretagets hälsobokslut. 
Det är på något sätt mer mångsidigare än Aronsson & Malmquists (2003) modell, som 
fokuserar mer på endast ohälsan, då information om kompetensutveckling och resultat 
från arbetsmiljömätningen tas upp, och så vidare. Ändå har indelningen i hälsofrämjande, 
förebyggande och rehabiliteringseffekter använts, precis som i Aronsson & Malmquists 
(2003) modell. Liukkonen, (2003) förespråkar samarbete och involvering av samtliga 
berörda i hälsobokslutsarbetet vilket inte har framkommit i den empiriska 
undersökningen på det valda företaget. Det intressanta med denna jämförelse är att 
konstatera att ingen av dessa modeller kan sägas vara bättre än den andra. Det viktigaste 
är att den anpassas till den egna verksamheten och blir en del i rutinerna, enligt min 
mening. Det är inte förrän hälsobokslutet anpassas till företagets egna behov och 
önskemål som användningen av hälsobokslutet kommer till in rätt. Liukkonen (2003) 
uppmanar också företag att omarbeta och förända hälsobokslutet efter egna behov. Att 
kopiera en modell blir inte bra (Liukkonen, 2002).  

6.2 Om användandet 
Hur ledning, chefer och andra medarbetare väljer att använda hälsobokslutet i 
organisationen, tror jag beror på vilken roll hälsobokslutet har fått i verksamheten. Om 
hälsobokslutet endast används för att tillfredställa regeringens lag om obligatorisk 
redovisning av sjukfrånvaro är det ganska förståeligt att hälsobokslutet inte används till så 
mycket mer än att endast mäta och redovisa materialet. I Försäkringskassans fall 
eftersträvas en integrering av hälsobokslutet i verksamheten, som en del i 
medarbetarfokus. Hälsobokslutet utgör därmed viktig information för att kunna följa upp 
de mål som satts upp i medarbetarfokus, och hälsobokslutet bidrar därigenom med ett 
mervärde i verksamhetsstyrningen. På detta sätt används också den information som 
sammanställts, och hälsobokslutet blir något mer än endast en kartläggning av hälsan och 
arbetsmiljön. 
 
Det har visat sig viktigt att få in hälsobokslutet som en regelbunden rutin i verksamheten 
för att det ska kunna användas på bästa sätt. Detta påstående styrks av de uttalanden från 
respondenterna om att det var svårt att veta vad hälsobokslutet skulle användas till i 
början. Samtliga respondenter menade att analyserandet av hälsobokslutet klarnade när ett 
par hade gjorts, vilket tyder på att en rutin effektiviserar användandet. Därför är det 
viktigt att ha detta i åtanke, om man funderar över att införa ett hälsobokslut i 
organisationen.  
 
Vidare är viktigt att på något sätt etablera en koppling mellan analyser och åtgärder. Jag 
har tidigare i uppsatsen konstaterat att det inte är hälsobokslutet i sig som förbättrar hälsan 
och arbetsmiljön, utan att det är det aktiva arbetet med hälsan, det vill säga insatser och 
åtgärder. I fallet med Försäkringskassan är det för tidigt att avgöra om denna koppling 
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verkligen finns. Men min åsikt är att även om inte hälsobokslutet direkt används för att 
bestämma insatser och åtgärder uppfyller det ändå ett syfte, då medvetenheten om 
personal- och hälsofrågor ändå höjs, och kostnader för ohälsan tydliggörs genom att 
kartlägga hälsan och arbetsmiljön i företaget. Denna nya kunskap borde rimligtvis ändra 
beteendet hos chefer och medarbetare. 
 
Liukkonen (2002) menar med sin verksamhetsuppföljningsmodell (Figur 1 i kap 3.3.2) 
att processen är iterativ, det vill säga efter att åtgärder har satts in, ska nya mätningar 
göras, för att på så sätt kunna utvärdera hälsobokslutet. Som konstaterats är hälsobokslutet 
i Försäkringskassan relativt nytt. Jag tror därför att användningsområden för 
hälsobokslutet ökar med tiden, då mer djupgående analyser av effekter från insatser eller 
frånvaro av insatser dessutom kan göras. Men detta är något som är för tidigt att utföra i 
dagsläget.  

6.3 Om effekten 
I denna fallstudie har det framkommit att hälsobokslutet har påverkat chefer och 
medarbetare i organisationen i många olika avseenden. Det svåra är dock att skapa sig en 
uppfattning om hur stora dessa effekter är. Men det intressanta är kanske inte hur många 
kronor som sparats in genom användandet av hälsobokslutet eller hur mycket bättre 
besluten blir. Det viktigaste är trots allt att medarbetarfrågorna lyfts fram och inte glöms 
bort. Om hälsobokslutet kan bidra med detta är det ett framsteg som räcker långt. Jag är 
av uppfattningen att hälsobokslutet uppfyller en viktig roll i organisationer, speciellt stora 
organisationer med flera hierarkier och enheter, där det kan vara svårt att få en överblick 
över hälso- och arbetsmiljöläget. Det bästa vore dock om kostnaderna för 
sammanställandet av hälsobokslutet blev lägre, exempelvis genom att det manuella arbetet 
minskade och framställandet av hälsobokslutet helt skedde per automatik.  

6.4 Förslag till vidare forskning 
Eftersom hälsobokslut är ett så pass nytt fenomen är forskningen om hur det fungerar i 
praktiken väldigt begränsad. Listan med förslag på vidare forskning känns som oändlig. 
Jag har dock här sammanfattat de förslag till vidare forskning som jag anser vara 
intressantast, vilka också kan vara en summering av sådant som jag har funderat över i 
genomförandet av denna studie.  
 
Det valda fallföretaget är en stor organisation med flera hierarkiska nivåer och många 
anställda. Det vore intressant att göra en jämförande studie för att undersöka hur 
hälsobokslutet används i en mindre, platt organisation med färre anställda och vilket syfte 
det uppfyller i en sådan organisation. I vilka avseenden skiljer sig syftet med 
hälsobokslutet i sådana olika organisationer? 
 
Det vore också intressant att göra en jämförande studie mellan företag som använder sig 
av ett hälsobokslut och företag som inte gör det, men ändå jobbar aktivt med hälsan och 
arbetsmiljön i företaget. Hur skiljer sig deras arbete åt? 
 
Denna uppsats behandlar hälsobokslutet ur ett ledningsperspektiv. Det vore därför 
intressant att vidga detta med att också göra en studie ur ett medarbetarperspektiv. Hur 
upplever egentligen anställda hälsobokslutet och känner de att de påverkas på något sätt, 
direkt eller indirekt? Hur upplever medarbetarna de åtgärder och hälsoaktiviteter som 
sätts in? Precis som med personalekonomi kan man se hälsobokslutet ur ett etiskt 
perspektiv. Är inte en registrering av individers hälsa att inskränka på individers 
personliga integritet? 
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Frågekategorier till inledande intervju  
 
Bakgrund om respondenten 
 
Hur det kom sig att ett hälsobokslut blev aktuellt för företaget 
 
Hur hälsobokslutet utvecklades och implementerades 
 
Hälsobokslutets uppbyggnad 
 
Hur hälsobokslutet är organiserat och integrerat i företaget och verksamheten (rutiner) 
 
Hälsobokslutsarbetet 
 
Hur hälsobokslutet används 
 
Till vem som hälsobokslutet riktar sig   
 
Andra tankar om hälsobokslutet 
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Intervjuguide 
 
Bakgrund om respondenten 
Berätta om dig själv  
 - utbildning 
 - hur länge har du jobbat på Försäkringskassan? 
 - befattning 
 - ansvar 
 
Vad har du för roll i hälsobokslutsarbetet?  
 - Sammanställer? Ansvarig? Använder? Annat, nämligen… 
  

Om införandet av hälsobokslutet 
När fick du först kontakt med hälsobokslutet? 
Har du varit med i utvecklingsprocessen av hälsobokslutet? 
Har du fått någon utbildning om hälsobokslut?  
 - Hur det ska sammanställas 
 - Hur det ska användas 
 

Om hälsobokslutsarbetet/sammanställandet 
Hur sammanställs informationen? 
 Varifrån samlas informationen in? 
  Existerande info i andra system? 
  Enkäter? 
 Hur samlas den in? 
 
Vilka personer är inblandade vid sammanställningen av hälsobokslutet?  
 Vem sammanställer? 
 Vad har de anställda för roll vid själva sammanställandet av hälsobokslutet?  
 
Sker allt hälsobokslutsarbete på en gång, eller sker det fortlöpande? 
 
Görs olika bokslut/sammanställningar för olika syften?  
 Anställda? Ledningen? Andra? 
 

Om hälsobokslutet 
Tycker du att hälsobokslutet ger en bra bild av personalen och hälsan?  
 Är den komplett eller saknas något? 
 
Vem får ta del av informationen som samlas in?  
 De anställda? 
 Ledningen? 
 Andra avdelningar? 
 Annat folk? 
 
Hur har hälsobokslutet bemötts? (av chefer, högre ledning, anställda) 
 Har hälsobokslutet lett till diskussioner? 
 Har hälsobokslutet ifrågasatts? 
 

Hur hälsobokslutet används efter att det är färdigt 
Använder ni informationen till något efter att det sammanställts? 

Är det bara en kartläggning av personalen och hälsan, som en del i ett större hälsoarbete eller 
används det till något mer? 

 
Har bokslutet analyserats på något sätt? 
 Hur då? 
 Vad har framkommit? 
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Används informationen till personalekonomiska beräkningar? 
 Hur då? 
 Varför då? 
 
Har bokslutet använts som beslutsunderlag vid beslut? 
 När då? 
 
Används det för utvärdering av arbetsplatsen? 
 
Har ni satt upp mål som ska nås inför nästa hälsobokslut? 
 Vad då? 
 Vad görs åt det? 
 Hade detta gjorts utan ett hälsobokslut? 
 
Jämförs olika kontors hälsobokslut med varandra? 
 Har detta påverkat er på något sätt?  
 
Finns det något annat som hälsobokslutet används till?  
 
Tror du att hälsobokslutet används till olika saker på olika nivåer i företaget? 
 Områdeskontoret? 
 Huvudkontoret? 
 
Hur hänger hälsobokslutet ihop med arbetsplanen ”hälsa på arbetsplatsen”?  
 Hur hänger det ihop med andra aktiviteter som har med hälsan att göra? 
 

Om syftet 
Varför tror du att man har infört hälsobokslut i företaget? 
 - för att minska sjukfrånvaron och dess kostnader i företaget? 
 - för att vara laglydig? 
 - för att skapa diskussion? 
 - för att öka medvetenheten om hälsan? 
 - för att föregå med gott exempel? 
 - för att skapa dialog? 
 - för att motivera mellanchefer att göra något åt hälsan? 
 - är det för att man insett att personalen påverkar effektiviteten? 
 - är det för att föregå med gott exempel, etc?   
 
 tror du att hälsobokslutet är av intresse för någon utanför organisationen? 
 Görs något externt/internt hälsobokslut? 
 

Om effekterna 
Har hälsobokslutet påverkat dig på något sätt? 
 Synen på personalen? 
 Vid olika beslut? 
 Vid omorganiseringar? 
 I ditt hälsoarbete? (Mer hälsoinsatser? Andra hälsoinsatser? Annat?) 
 
Tror du det har på verkat anställda? 
 
Hur tror du det har påverkat organisationen som helhet?  
 Har intresset för hälsofrågorna ökat? 
 
Vad fyller hälsobokslutet för funktion som inte fanns förut? 
 
Har hälsobokslutet lett till några specifika hälsoinsatser? 
 
Har du lärt dig något om personalen och hälsan i företaget? 
 Har information framkommit som inte framkommit tidigare?  
 Hur har du reagerat på det? 
 
Tror du att hälsobokslutet kan leda till något positivt? 
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 För företaget 
 För de anställda 
 Ur ett ledningsperspektiv 
 
Finns det något negativt att säga om hälsobokslutet? 
Uppväger fördelarna nackdelarna? 
 
Är ni nöjda med hälsobokslutet idag eller är det något som kan förändras? (Brister?) Ska det vidare 
utvecklas? 
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Hälsobokslutet i Försäkringskassan Stockholms län  
En version från 2004-05-03 

Hälsobokslut Sammanställning 
        

Enhet       
Budgetår       
Period       
        

Mål och Resultat         
          
  Mål Resultat      
   Totalt Kvinnor Män  
Arbetsmiljö (totalindex nöjd medarbetare)         
          
Sjukfrånvaro (%)         
          
Långtidsfriska (%)         
          
Bemanning         
       
Anställda         
       
  Årsarbetare      
Planerad bemanning för året enligt       
ekonomisk budget/uppföljning       
       
Tidsanvändning         
       
  Totalt Kvinnor Män    
Anställda i tjänst omräknat till årsarbetare         
       
  Totalt  Kvinnor Män    
Sjukfrånvaro (%)         
Semester (%)         
Övrig frånvaro (5)         

Summa Frånvaro         
       
Nettoårsarbetare         
       
Kompetensutveckling (%)       
Övertid/mertid (%)       
       
Investeringar/Kostnader         
        

  TKr      
Personalkostnader       
  % av Personalkostn.    
Hälsa och arbetsmiljö         
Sjukfrånvaro         
Kompetensutveckling         
Personalrörlighet        

Summa        
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Hälsobokslut Grunduppgifter 
      

Personalkostnader      
      
 Tkr     
Personalkostnader enligt Agresso      
      
Bemanning      
      

Anställda      
      
Kontrakterad tid för perioden Totalt Kvinnor Män   
Timmar      
Dagar      
      
Planerad bemanning Årsarbetare     
Planerad bemanning för året enligt      
ekonomisk budget/uppföljning      
      
Antal anställda Totalt Kvinnor Män   
Anställda i tjänst (inkl löneb. o sem.vik)      
varav lönebidrag      
varav sem.vik      
Anställda i tjänst omräknat i årsarbetare      
Anställda i tjänst/tjänstgöringsgrad Totalt Kvinnor Män   
-49%      
50 - 74%      
75 - 99%      
100%      
      
Personalansvar Totalt Kvinnor Män   
Antal chefer      
Antal anställda / chef      
      

Personalomsättning      
      
 Andel 12 Antal för    
Extern rörlighet mån tot % perioden Kvinnor Män  
Nyanställda      
Avgångar      
      
  Antal för    
Intern rörlighet % perioden Kvinnor Män  
Rörlighet till LKO/CK-enhet      
Rörlighet från LKO/CK-enhet      
      

Kostnader för personalrörlighet Tkr Antal    
Intern rörlighet (lika arbetsuppgifter)      
Intern rörlighet (nya arbetsuppgifter)      
Intern rörlighet inom LKO/CK-avd (nya 
arb.uppg.)    

 
 

Rekryterade      
Summa      
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Hälsa och Arbetsmiljö         
       

Hälsofrämjande         
       
Svarsfrekvens arbetsmiljömätning (%) Totalt Kvinnor Män    
Senaste mätning         
       
Arbetsmiljömätning Mål Resultat Kvinnor Män  
Totalindex nöjd medarbetare         
Delaktighet (andel nöjda)         
Ledarskap (andel nöjda)         
Samarbete (andel nöjda)         
Arbetsbelastning (andel nöjda)         
       
  Totalt      
Utvecklingssamtal (%)       
       
Friskvårdstimmen       
Antal veckor i perioden       
Antal friskvårdstimmar/vecka       
Antal 
friskvårdstimmar/vecka/medarbetare      

 

       
Kompetensutveckling Timmar Tkr     
Kompetensutvecklingstimmar o 
lönekostn.       

 

Extern kompetensutveckling        
Summa kompetensutveckling        
  Dagar %     
Kompetensutvecklingsdagar        
Kompetensutvecklingsdagar/medarbetare        
       
Semester Totalt Kvinnor Män Tkr  
Antal uttagna semesterdagar under 
period        

 

Andel uttagna sem.dagar under period 
(%)        

 

Antal kvarvarande semesterdagar för året         
Sparad semester         
Antal sparade sem.dagar per anställd         
       
Långtidsfriska Mål Total Kvinnor Män  
          
       

     
% av 
Pers-   

 

Investering i hälsofrämjande arbete Timmar Tkr onalkostn.    
Friskvård         
Extern investering - friskvård         
       "  -övriga personalvårdande insatser         
Summa         
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Förebyggande        
      
Arbetsskador Totalt Kvinnor Män   
Antal Arbetsskador för perioden        
      

     
% av 
Pers-   

Investering i förebyggande åtgärder Timmar Tkr onalkostn.   
Arbetsmiljöarbete inom FK        
Extern investering        
Summa        
      
Övertid/mertid Totalt Kvinnor Män Tkr 
Antal arbetade övertidstimmar under perioden        
Andel arbetade övertidstimmar under perioden (%)        
Andel arbetade mertidstimmar under perioden        
Andel arbetade mertidstimmar under perioden (%)        
Innestående övertids-/mertidstim. (uppräknad tid)        
Antal över/mertidstimmar per anställd i tjänst        
Utbetald övertid/mertid under perioden        
      

Rehabilitering        
      

     
% av 
Pers-   

Investering i rehabilitering  Timmar Tkr onalkostn.   
Intern rehabilitering        
Extern investering        
Summa        
      
Frånvaro        
      

Sjukfrånvaro        
      
  Totalt Kvinnor Män   
Mål (%)        
Resultat 12-månadersperiod (%)        
Utfall för perioden (%)        
      
Resultat 12-månadersperiod fortfarande        
anställd den sista i perioden (%)        
      
Medarbetarnas totala sjukfrånvaro under         
senaste 12-månadersperioden Totalt Kvinnor Män   
Karensdag        
2-7 dagar        
15-29        
30 -59        
60 -89        
90-179        
180 - 364        
365-        
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Pågående antal fall per den sista i perioden Totalt Kvinnor Män   
1-14 dagar        
15-29        
30 -59        
60 -89        
90-179        
180 - 364        
365-        
Totalt        
      
Sjukfrånvarodagar, senaste 12-
mån.perioden Totalt Kvinnor  Män   
Antal netto (brutto omräknat till heltid)        
Dagar per medarbetare        
      
Sjukfrånvaro i jmf med 2002 i procent Totalt Kvinnor Män   
Antal netto (brutto omräknat i heltid)        
Dagar per medarbetare        
      
Sjukfrånvaro totalt per åldersgrupp (%) Totalt Kvinnor Män   
Sjukfrånvaro totalt        
Sjukfrånvaro  -29 år        
Sjukfrånvaro 30 - 49 år        
Sjukfrånvaro 50 år -        
      
Sjukfrånvaro som varat i 60 dagar eller        
mer per åldersgrupp Totalt Kvinnor Män   
Sjukfrånvaro totalt        
Sjukfrånvaro  - 29 år        
Sjukfrånvaro 30 - 49 år        
Sjukfrånvaro 50 år -        
      
Kostnader för sjukfrånvaron  Totalt Tkr Kvinnor Tkr Män Tkr   
Dag 1- 14/dag 1-21        
Dag 15- 90 / Dag 22-90        
Dag 91-        
Summa kostnader        
      
Sjuk- / aktivitetsersättning        
      
Sjuk- / aktivitetsersättning Totalt Kvinnor Män   
Anställda        
omräknat till årsarbetare        
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Antal anställda som under perioden bevi-        
ljats sjuk-/aktivitetsersättning Totalt Kvinnor Män   
25 % sjuk-/aktivitetsersättning        
50 % sjuk-/aktivitetsersättning        
75 % sjuk-/aktivitetsersättning        
100 % sjuk-/aktivitetsersättning        
Totalt        
      

Kostnader för sjuk-/aktivitetsersättning Totalt Tkr
Kvinnor 
Tkr Män Tkr   

Sjuk-/aktivitetsersättning        
      
Övrig frånvaro        
      
  Totalt Kvinnor Män   
Antal timmar med övrig frånvaro för 
perioden        
%        
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