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SAMMANFATTNING 

Uppsatsens titel: Uppföljning av ett statligt hälsobokslutsprojekt  
– en fallstudie utifrån två kommuner 

Författare: Anna Elthammar & Katarina Eriksson 

Handledare: Ulla Pettersson 

Seminariedatum: 2009-01-16 

Nyckelord: Hälsobokslut, välfärdsbokslut, 11-punktsprogrammet, kommu-
nal verksamhet, hälsa i arbetslivet, sjukfrånvaro 

Problemformulering: År 2002 trädde regeringens 11-punktsprogram i kraft, vars syfte 
var ökad hälsa i arbetslivet. Samma år delades finansiella medel för det innefattande 
hälsobokslutsprojektet ut till de medverkande offentliga verksamheterna. Studien syftar 
till att undersöka två av de medverkande kommunerna specifikt, Sigtuna och Skellefteå 
kommun. Vår intention är att ge svar på följande frågor utifrån deras perspektiv: 

� Vad är hälsobokslutsmodellen baserad på? 
� Vilken funktion har hälsobokslutet fått i respektive kommun?  
� Vilka synpunkter finns beträffande målet att skapa en gemensam hälsoboksluts-

modell för kommunal verksamhet? 
� Har hälsobokslutsarbetet lett till att hälsan synliggjorts och sjukfrånvaron mins-

kat? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera vad hälsoboksluten i kommunerna Sig-
tuna och Skellefteå har baserats på, vilken funktion det har och om det bidragit till att 
synliggöra hälsan i verksamheten. Vi vill även utreda huruvida det är möjligt att skapa 
en gemensam modell för hälsobokslut i kommunal verksamhet. 

Metod: För att uppnå studiens syfte och ge en överskådlig bild av begreppet ”hälso-
bokslut” har en kvalitativ undersökningsmetodik använts i form av fallstudier. Under-
sökningen bygger på den deduktiva ansatsen där teorin granskas före det empiriska ma-
terialet samlas in. Data som samlats in är baserad på intervjuer, litteratur samt artiklar 
och broschyrer.  

Slutsats: Vår allmänna slutsats är att kommunerna genom sin medverkan i hälso-
bokslutsprojektet har spridit ljus på hälsofrågorna vilket i sig är en positiv konsekvens. 
Det är svårt att uttala sig om de minskade sjukfrånvarotalen i kommunerna sedan pro-
jektets start beror på hälsobokslutets införande eller om de grundar sig på andra fakto-
rer. Kommunerna har gått tillväga på olika sätt då de utarbetat sina bokslut. Detta tror vi 
kan bero på att det idag inte finns någon allmänt vedertagen definition av begreppet 
”hälsobokslut” och vad ett sådant ska innehålla. Trots detta är hälsobokslutets övergri-
pande funktion i båda kommunerna att vara ett styr- och uppföljningsinstrument för 
medarbetarnas hälsa i verksamheten. 



ABSTRACT 

Title: Follow-up on a governmental health account project  
– a case study of two municipalities 

Authors: Anna Elthammar & Katarina Eriksson 

Tutor: Ulla Pettersson 

Date of seminar: 2009-01-16 
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The main issues: In year 2002 the Swedish government presented an 11-point pro-
gram, which goal was to increase the level of physical and emotional health at working 
places. The same year funds for the included health account project were distributed to 
the participating public organizations. The purpose of the study is to examine two of the 
participating municipalities in particular, namely Sigtuna and Skellefteå. Our intention is 
to answer the following questions from their perspective:  

� What is the health account model based upon? 
� Which function has the health account got in the municipalities? 
� What standpoints are there concerning the goal to create a common health ac-

count model for municipal activity? 
� Has the work with the health account contributed to stress the health concerns so 

that the sick leave has been reduced?  

Purpose: The purpose with this thesis is to analyze the health accounts in the munici-
palities Sigtuna and Skellefteå to see what the model is based upon, which function it has 
and if it has contributed to shed light on the health in the organizations. We also want to 
investigate if it’s possible to create a common model for health account in municipal ac-
tivity. 

Method: To achieve the purpose of the study and give a clear image of the concept 
“health account” a qualitative method has been used in form of case studies. The study is 
built upon the deductive approach where the theory is examined before the empiric ma-
terial is collected. Collected data is based on interviews, literature, articles and bro-
chures.  

Conclusion: Our general conclusion is that the municipalities through their participa-
tion in the health account project have shed light on the health issues which in itself is a 
positive consequence. It’s difficult to give an opinion on if the decreasing sick leave fig-
ures in the municipalities, since the projects beginning, depend on the launch of the 
health account or other factors. The municipalities were using different methods when 
they designed their health accounts. We believe that the reason for this is that there is 
no clear definition of the concept “health account” and what it should contain. Despite 
this the overriding function of the health account, in both municipalities, is to be a con-
trol- and follow-up instrument for the employees’ health in the organization.  
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1 INLEDNING 
I detta inledande kapitel introduceras inledningsvis bakgrunden till begreppet hälsobokslut 

och det projekt om hälsobokslut som regeringen valde att finansiera år 2002. Vidare följer en 

problemdiskussion som ligger till grund för uppsatsens frågeställning vilket mynnar ut i ar-

betets syfte. Avslutningsvis presenteras avgränsningarna för studien. 

1.1 Bakgrund 
I slutet av 80-talet slogs begreppen arbetsmiljö och ekonomi samman för första gången och 

läran om arbetsmiljöekonomi introducerades. En bidragande orsak var den rekordhöga sjuk-

frånvaron inom industrin på 16-17 procent av ordinarie arbetstid. Genom att synliggöra per-

sonalens hälsa i redovisningen kunde arbetsmiljöns betydelse för företagets ekonomi urskiljas. 

Under 90-talet lanserades även konceptet personalekonomi genom bland annat Ulf Johansson 

och Marianne Nilssons avhandling ”Personalekonomi – en litteraturstudie”. Läran om perso-

nalekonomi skiljer sig inte märkbart från den om arbetsmiljöekonomi, utan har återkommande 

ämnen som personalstatistik, tidsanvändningsstatistik, personalrörlighet, kompetensredovis-

ning, hälso- och sjukfrånvarosutveckling och utgifter för frånvaro samt bemanningsekonomi. 

Begreppet hälsobokslut påträffades första gången 2001 i regeringens 11-punktsprogram 

”Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet” (se bilaga 3). Målsättningen med programmet var 

att möjliggöra en förbättrad arbetsmiljö, så att andelen sjuka och arbetsskadade skulle minska. 

(Liukkonen, 2003) 

År 2002 godkände riksdagen ett förslag som skulle komma att innebära att kommuner, lands-

ting samt privata arbetsgivare med fler än tio anställda har en skyldighet att i årsredovisningen 

ha med statistiska uppgifter om de anställdas sjukfrånvaro. Förslaget trädde i kraft den 1 juli 

2003 och sedan dess är det följaktligen obligatoriskt för dessa företag att ha med hälsoupp-

gifter i sina bokslut. Samma år som riksdagen godkände förslaget införde regeringen åtgärds-

programmet för ökad hälsa i arbetslivet. (Aronsson & Malmquist, 2003) De elva punkterna i 

åtgärdsprogrammet åskådliggör förbättringsområden, där punkt fem behandlar att hälso-

bokslut ska göras och punkt sex att ohälsan inom den offentliga sektorn ska minskas (Liukko-

nen, 2003). I denna uppsats är det just dessa punkter vi ämnar titta närmare på. Tanken med 

åtgärderna i 11-punktsprogrammet var att de skulle utföras genom ett utvecklingsarbete. 

Kommuner och landsting som var intresserade kunde ansöka om finansiell hjälp för att kunna 

genomföra projektet med att ta fram modeller och metoder för hälsobokslut. Sju kommuner 

och ett landsting ansökte och tog emot finansiella bidrag för att utföra detta projekt. (Arons-

son & Malmquist, 2003) Sigtuna och Skellefteå var två av de kommuner som tillsammans 

med forskare från några av landets högskolor och universitet deltog i projektet. Målet var 

bland annat att utveckla en modell eller metoder för hur man systematiskt skulle kunna integ-

rera hälsofrågor med kommunens styrprocesser, och därigenom minska kostnadskrävande 

ohälsa. Projektet startade i augusti 2002 och skulle fortlöpa under tre år. Under projektets 

gång gick kommunerna tillväga på olika sätt (Gröjer & Johanson, 2004). 
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1.2 Problemdiskussion 
Det har i skrivande stund gått drygt sex år sedan regeringens 11-punktsprogram trädde i kraft 

och medlen för hälsobokslutsprojektet delades ut till de medverkande offentliga verksamhe-

terna. Vår intention är att följa upp vilka resultat projektet lett till i de deltagande kommu-

nerna. Ett övergripande mål med regeringens åtgärdsprogram var att de medverkande kom-

munerna skulle utveckla modeller som på ett metodiskt sätt kunde urskilja dåliga arbetsmil-

jöer samt möjliggöra att följa hälsans utveckling över tid (Regeringens budgetproposition 

2002/03:1). Dessa modeller skulle sedan vara avsedda för tillämpning i all kommunal verk-

samhet, med avsikten att enkelt kunna göra jämförelser organisationer emellan. Vi vill under-

söka hur problemet med att utveckla en sådan hälsobokslutsmodell har angripits. Inom denna 

frågeställning ryms bland annat vilka hälsobokslutsmodeller, om några alls, kommunerna haft 

som utgångspunkt vid utvecklandet. Det är vidare intressant att ta reda på vilken funktion häl-

soboksluten fått i kommunerna och därmed se hur detta bokslut används och redovisas i verk-

samheten. Vi vill dessutom utreda vilka åsikter som finns i kommunerna angående målet att 

utveckla gemensamma metoder för hälsobokslut som skulle kunna tillämpas i annan offentlig 

verksamhet. Ytterligare ett mål med regeringens åtgärdsprogram var att minska ohälsan inom 

den offentliga sektorn. Det är därför även intressant att undersöka om sjukfrånvaron minskat 

sedan hälsobokslutsarbetet startade. Om en sådan minskning har skett vill vi även diskutera 

kring om hälsobokslutsarbetet kan vara en bidragande faktor till detta.  

1.3 Problemformulering 
Studien syftar till att undersöka två av de medverkande kommunerna specifikt, närmare be-

stämt Sigtuna och Skellefteå kommun. Vår intention är att ge svar på följande frågor utifrån 

deras perspektiv: 

• Vad är hälsobokslutsmodellen baserad på?  

• Vilken funktion har hälsobokslutet fått i respektive kommun?  

• Vilka synpunkter finns beträffande målet att skapa en gemensam hälsobokslutsmodell 

för kommunal verksamhet? 

• Har hälsobokslutsarbetet lett till att hälsan synliggjorts och sjukfrånvaron minskat? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera vad hälsoboksluten i kommunerna Sigtuna och 

Skellefteå är baserade på, vilken funktion det har och om det bidragit till att synliggöra hälsan 

i organisationen. Vi vill även utreda vilka åsikter som finns bland våra respondenter och i lit-

teraturen beträffande att skapa en gemensam modell för hälsobokslut i kommunal verksamhet. 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att begränsa oss till det statliga hälsobokslutsprojekt som inleddes år 2002 och de 

kommuner som medverkade. Med anledning av uppsatsens omfång och tidsram har studien 

avgränsats till två av de deltagande kommunerna, Sigtuna och Skellefteå. Dessa kommuner 

valdes då de omtalats mer än andra i litteraturen. Vi anser att två kommuner är lagom i rela-

tion till studiens omfattning, samt gör undersökningen intressantare då jämförelser kan göras. 



3 
 

2 METOD 
I detta kapitel redogörs den metodik och de undersökningsansatser som använts för att uppnå 

studiens syfte. Därefter skildras de sekundär- och primärdata som insamlats. Slutligen görs 

en granskning av uppsatsens validitet och reliabilitet. 

2.1 Undersökningsmetodik 
Metodiken vid vetenskapliga undersökningar kan antingen vara kvantitativ eller kvalitativ. En 

kvalitativ metodik resulterar i verbala formuleringar i text eller tal medan en kvantitativ metod 

använder matematik och statistik vid tolkning av insamlade data (Backman, 1998). Med ut-

gångspunkt från den frågeställning vi har valt faller det sig naturligt att utgå från den kvalita-

tiva metoden där det traditionella ”ordet” används för att angripa problemet. 

Då undersökningen främst syftar till att granska resultaten av det statliga hälsobokslutspro-

jektet på kommunnivå kommer den att genomföras genom fallstudier. Detta motiveras av att 

undersökningar vid fallstudier fördjupar sig i ett eller ett fåtal fall, ingående och utifrån flera 

olika perspektiv (Lundahl & Skärvad, 1999). Fallstudier betraktas även som lämpliga i analy-

ser där studieobjektet är av komplex karaktär och författarna söker förklara, förstå eller be-

skriva fenomenet (Backman, 1998). Att utveckla och implementera ett nytt redovisningsdo-

kument i en stor organisation är ett omfattande förfarande vilket avses beskrivas i denna stu-

die genom de två kommunerna Sigtuna och Skellefteå. 

2.2 Undersökningsansats 
Undersökningen bygger på en deduktiv undersökningsansats. Vid en sådan inriktning är ut-

gångspunkten existerande teorier och begrepp, därefter samlas fakta in för empirin och till sist 

dras slutsatser om hur empirin förhåller sig till den befintliga teorin (Björklund & Paulsson, 

2003). Vår utgångspunkt i studien har varit teorier i anknytning till begreppet hälsobokslut. 

Faktainsamlingen har sedan baserats på intervjuer med kommunerna samt material som er-

hållits i anslutning till detta. Slutligen har en analys gjorts för att se hur empirin stämmer 

överens med teorin och till följd av det har slutsatser kunnat dras. I relation till den deduktiva 

ansatsen är tillvägagångssättet i studien deskriptivt. Den deskriptiva, beskrivande studien, 

syftar till att beskriva snarare än att förklara olika förhållanden (Björklund & Paulsson, 2003).  

2.3 Datainsamling 
Data kan samlas in på många sätt. Då vi valt en kvalitativ metodansats var det viktigt att först 

skapa sig en god grund att stå på. Genom litteraturstudier granskades tidigare dokumentation 

om hälsobokslut i allmänhet och regeringens hälsobokslutsprojekt i synnerhet. Detta har re-

sulterat i en referensram (se kapitel 3). Empirin bygger till största delen på de intervjuer som 

utförts, men även på kompletterande material som rör hälsobokslutsarbetet i de båda kommu-

nerna. Studien baseras därför på en kombination av både primärdata och sekundärdata som 

redovisas på nästa sida. 
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2.3.1 Sekundärdata 
Sekundärdata är redan skriven information inom ett särskilt ämne där sammanställningen av 

informationen inte primärt är riktad till den enskilda studien. Detta kan exempelvis ha doku-

menterats i böcker, tidningsartiklar, årsredovisningar, tv- och radioprogram eller i elektro-

niska källor (Lundahl & Skärvad, 1999). Fördelen med litteraturstudier är att en stor mängd 

information kan fås fram på förhållandevis kort tid och med begränsade ekonomiska resurser 

(Björklund & Paulsson, 2003). 

Flera typer av sekundärdata har använts för att finna information till studien. Undersökningen 

inleddes med en litteraturstudie för att få en djupare förståelse för begreppet hälsobokslut. För 

att förmedla en objektiv bild av hälsobokslutsbegreppet har olika hälsobokslutsmodeller stu-

derats. Vi har även granskat problematiken kring hälsobokslut för att åskådliggöra nackde-

larna. Denna information har vi funnit i branschtidningen Balans. Resultatet av ovanstående 

litteraturstudie samt information från regeringens propositioner angående ökad hälsa i arbets-

livet har sammanställts i uppsatsens referensram (se avsnitt 3). Litteratursökningen har skett 

på Mälardalens högskolebibliotek. Det sökord som användes var Hälsobokslut. Databaser 

som använts är Libris, ABI/Inform, ELIN@Mälardalen, FAR SRS KOMPLETT samt Arti-

kelsök. När sekundärdata används för en studie är det av stor vikt att tänka på att infor-

mationen kanske inte är heltäckande eller att den kan vara vinklad (Björklund & Paulsson, 

2003). Vi har därför försökt ha ett kritiskt synsätt när informationen bearbetats.  

Även empirin är till viss del grundad på sekundärdata. Vi har genom vår kontaktperson på 

Sigtuna kommun fått ta del av några opublicerade broschyrer, skrivna för internt bruk, angå-

ende hälsobokslutsprojektet i kommunen. Informationen från dessa har varit till stor nytta för 

oss och kompletterat den primärdata vi införskaffat genom intervjun.  

Utöver ovanstående är sekundärdatan baserad på observationer från de båda kommunernas 

personalekonomiska redovisning/hälsobokslut som vi funnit på deras respektive hemsidor.  

2.3.2 Primärdata 
När författarna på egen hand samlat in data för den aktuella studien benämns detta som pri-

märdata. Intervjuer och observationer är exempel på hur primärdata kan samlas in (Lundahl & 

Skärvad, 1999). Det är också de metoder som lämpar sig bäst för att samla in information vid 

en kvalitativ studie (Björklund & Paulsson, 2003). Primärdata för denna studie har införskaf-

fats dels genom en personlig besöksintervju med en representant från Sigtuna kommun och 

dels genom en e-post-intervju med Skellefteå kommun. Vid intervjun med Sigtuna kommun 

fick vi ta del av intern data i anknytning till deras hälsobokslutsprojekt. Eftersom dessa data 

innehöll historisk information om just det projekt vi ämnat fördjupa oss i, utgör även dessa 

primärdata för vår studie.  

2.3.3 Val av intervjurespondenter 
Kontakten med Sigtuna kommun har skett genom Maria Hagbom, som arbetat som projekt-

ledare med att ta fram ett hälsobokslut för kommunen. Det föll sig naturligt att använda Hag-

bom som respondent då hon har en helhetsbild över projektet och därför kan besvara de frågor 

vi anser nödvändiga för att uppfylla syftet med uppsatsen. På samma sätt anser vi att Inga-Lill 

Lindfors, som hade rollen som projektledare på Skellefteå kommun, kan ge ett helhetsintryck 
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av hälsobokslutsprojektet. Med henne har kontakten, till följd av det långa avståndet, skett via 

e-post. 

2.3.4 Intervjuernas struktur 
Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se Bilaga 1), där frågorna delades upp i in-

ledande frågor, införande, tillämpning samt vad som skett efter projektet. Intervjuguiden ska-

pades för att de två kommunerna skulle vara jämförbara samt för att på ett relativt enkelt sätt 

kunna analysera och dra slutsatser om fallen.  

Intervjun med Hagbom genomfördes den 6 november 2008 genom ett besök i Sigtuna. Ge-

nom personliga intervjuer fås information som har direkt samband med studiens ändamål och 

möjlighet finns också att kunna tolka ansiktsuttryck, kroppsspråk m.m. (Björklund & Pa-

ulsson, 2003). Intervjufrågorna var skickade till respondenten i förväg så att hon skulle vara 

väl förberedd inför mötet. Intervjun skedde i ostrukturerad form. Med det menas att respon-

denten får utrymme att formulera sig fritt, till skillnad från en strukturerad intervju där ett an-

tal svarsalternativ ges. En fri intervju inbjuder följaktligen respondenten till att yttra sina egna 

åsikter och värderingar såväl som återge ren fakta. (Lundahl & Skärvad, 1999). Detta upp-

levde vi vid intervjutillfället då Hagbom blandade fakta om hälsobokslutsprojektet med sina 

egna tankar och bedömningar. Genom den ostrukturerade intervjuformen fanns också möjlig-

het att ställa följdfrågor då något behövde förtydligas. Detta tillvägagångssätt medförde att vi 

kunde försäkra oss om att respondenten uppfattat frågorna rätt och vi fick därför utförliga 

svar. För att säkerställa informationen valde vi, efter respondentens godkännande, att använda 

en ljudinspelare vid intervjun. Nackdelen med en inspelning är att det kan leda till att inter-

vjun känns opersonlig och att respondenten känner sig hämmad (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Denna nackdel som skulle kunna uppträda var inget som märktes av under intervjun, då re-

spondenten sade sig vara van vid ett sådant tillvägagångssätt. Efter mötet med Hagbom sam-

manställdes intervjun skriftligen.  

Vid e-postintervjun med Lindfors på Skellefteå kommun, som skedde den 4 december 2008, 

bifogades samma frågor som de som ställts vid intervjun med Hagbom (se bilaga 1). Det kan 

uppstå svårigheter med att jämföra en besöksintervju med en e-postintervju eftersom en per-

sonlig kontakt kan tänkas bidra till utförligare svar. På grund av avståndet mellan Västerås 

och Skellefteå var möjligheterna små att genomföra en intervju ansikte-mot-ansikte med re-

spondenten. Därför stod valet mellan kontakt via telefon eller e-post. Fördelen med att göra en 

e-postintervju är att respondenten då kan svara när han eller hon anser sig ha tid. Svagheten 

med den typen av intervju är dock att intervjuaren inte har möjlighet att ställa direkta följdfrå-

gor till respondenten om oklarheter uppstår.  

Efter intervjuerna framkom några oklara punkter, detta löstes genom att kontakta båda re-

spondenterna via e-post för komplettering (se bilaga 1 – kompletterande frågor). För att ge 

respondenterna möjligheten att ändra eller tillägga något skickades uppsatsen till dem för 

granskning, på så vis minskade risken för feltolkning. En av respondenterna hade några syn-

punkter på information som misstolkats från vår sida. Felen korrigerades så att all information 

ska vara korrekt återgiven. Resultatet av intervjuerna presenteras i kapitel 4.  
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2.4 Validitet & Reliabilitet för kvalitativa studier  
Det är viktigt att ta hänsyn till källornas validitet, relevans och reliabilitet, på så sätt att under-

sökningen mäter det som den utger sig för att mäta, om den är väsentlig för själva frågeställ-

ningen samt om den är tillförlitlig. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) Reliabilitet förkla-

rar således till vilken grad studien skulle komma fram till samma resultat om den gjordes igen 

medan validiteten klargör huruvida författarna mäter det som de ämnar mäta i sin studie 

(Björklund & Paulsson, 2003).   

2.4.1 Validitet 
Detta begrepp kan delas in i inre och yttre validitet. Inre validitet behandlar undersökningen 

och om det finns en koppling mellan uppsatsens teorier och dess empiri, medan den yttre va-

liditeten beskriver möjligheten till generalisering utifrån en enskild studie. (Svenning, 2003).  

För att uppnå en hög inre validitet har de respondenter som använts för intervjuerna inom re-

spektive kommun noggrant valts ut för att kunna ge så utförliga svar som möjligt på våra frå-

gor om hälsobokslutsarbetet. Både Lindfors och Hagbom är ansvariga för hälsobokslutspro-

jektet i sina respektive kommuner och har, med tanke på deras befattning, den kompetens som 

krävs för att svara på de frågor som ställts. Eftersom uppsatsen skickats till respondenterna för 

granskning har eventuella missförstånd undanröjts, vilket även har stärkt validiteten. 

En svaghet i denna undersökning kan vara att den skriftliga informationen som finns beträf-

fande hälsobokslutsarbetet i de båda kommunerna är skrivna för internt bruk av kommunerna 

själva och därför kan vara subjektiv. Det vill säga, informationen kan vara färgad av hur 

kommunerna vill att det ska se ut och därför möjligtvis inte beskriver verkligheten på ett neut-

ralt sätt. Detsamma gäller de intervjuer som ägt rum med de båda kommunernas projektledare 

för hälsobokslutsarbetet. Vi är införstådda med detta faktum och försöker därför vara kritiska 

i vårt synsätt när vi bearbetar informationen. 

2.4.2 Reliabilitet 
Kraven för att uppnå en hög reliabilitet för kvalitativa undersökningar är mildare än för de 

kvantitativa då den kvalitativa metodiken belyser ett ämne genom exempel och inte drar några 

generella slutsatser (Svenning, 2003). Reliabilitet ses som ett sätt att mäta huruvida ett till-

vägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen, med för övrigt likadana gällande för-

hållanden (Bell, 2000). Eftersom alla människor har olika bakgrund och preferenser är möj-

ligheten stor att de tolkar frågor på avvikande sätt. För att öka tillförlitligheten i svaren från 

intervjuerna har intervjufrågorna därför noga formulerats för att öka chansen att responden-

terna tolkar frågorna på ett likartat sätt. Detta är särskilt viktigt då intervjuerna haft olika form 

men utgått ifrån samma intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuguiden är bifogad så att undersök-

ningen ska kunna göras om vid ett annat tillfälle. I och med att en bandspelare användes vid 

en av intervjuerna, minskade risken att missa eller förvränga någon information. I det andra 

fallet fanns ingen möjlighet att personligen träffa respondenten, därför skedde intervjun via e-

post. Det är en omständighet som skulle kunna bidra till lägre reliabilitet, då missförstånd kan 

uppkomma mellan respondenten och intervjuaren. Däremot skickades uppsatsen till respon-

denten för granskning och godkännande. Respondenten fick då möjlighet att tillägga eller 

ändra något. På så sätt anser vi att reliabiliteten har stärkts.  
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3 REFERENSRAM 
I detta kapitel utreds inledningsvis begreppen hälsa i arbetslivet, sjukfrånvaro samt hälso-

bokslut. Därefter presenteras de två mest omtalade hälsobokslutsmodellerna samt modellen 

för Lokala välfärdsbokslut, vilka ska utgöra en grund för analys av hälsoboksluten i respek-

tive kommun. Skillnaderna mellan dessa modeller presenteras sedan i en tabell. Avsnittet av-

slutas med en redogörelse för regeringens 11-punktsprogram samt kritik mot hälsoboksluts-

projektet. 

3.1 Hälsa i arbetslivet 
Cronsell, Engvall och Karlsson (2005) menar att arbetsmiljön har en stor betydelse för sjuk-

skrivningstalen, och att sjukfrånvaron och dess utveckling är ett komplext problem. Därför 

finns det en hel del att tjäna på att införa hälsofrämjande åtgärder i syfte att förbättra arbets-

miljön och därmed medarbetarnas hälsa. Företagen bör ha som mål att rikta in sig på de fakto-

rer som skapar god hälsa istället för att fokusera på sjukfrånvaron. På det sättet kan en attrak-

tiv arbetsplats skapas och hälsan hos de anställda kan därmed förbättras och behållas. De an-

ser även att det behövs mer kvalitativa data när hälsa ska mätas. Siffror säger inte särskilt 

mycket om människan bakom och vad som egentligen orsakar situationen, vilket gör att med-

arbetarna istället för att ses som en resurs för företaget förmodligen bara blir sedda som kost-

nader. Det krävs således att kvantitativa data kompletteras med kvalitativa, såsom medarbe-

tarsamtal, där varje anställd får uttrycka i ord hur de tycker och känner. (Cronsell et al. 2005)  

3.2 Sjukfrånvaro i Sverige 
Kurvan för sjukfrånvaron i Sverige har skiftat sedan år 1988 (Se figur 3.1). Fram till år 1997 

sjönk siffran med drygt sex procentenheter. Denna minskning hade bland annat sin grund i 

omgjorda system för ersättning genom exempelvis lansering av karensdag, sänkta ersättnings-

nivåer och att arbetsgivarna tilldelats större ansvar. Arbetsmarknadsläget hade dessutom för-

sämrats vilket troligtvis också bidrog till nedgången. Mellan åren 1997 och 2003 tilltog sjuk-

frånvaron på nytt med drygt två procentenheter, från 3,8 till 6,1 procent. År 2004 bröts denna 

uppåtstigande trend och sjukfrånvaron har sedan dess sjunkit successivt. Detta kan bland an-

nat förklaras genom att företagen nu är skyldiga att betala ut sjuklön och sjukpenning till de 

anställda, att karenstiden utökats samt att inställningen till när det är rätt att vara sjukfrånva-

rande har blivit hårdare. 

 

Figur 3.1 Sjukfrånvaro i Sverige i procent av ordinarie arbetstid (Svenskt Näringsliv, 2007) 
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3.3 Vad är hälsobokslut? 
Under de senaste tio åren har intresset att undersöka hur hälsosatsningar påverkar ekonomin i 

organisationer vuxit sig allt starkare. Hälsa och ekonomi går hand i hand, men det kan vara 

svårt att precisera på vilket sätt de förbinder sig till varandra. När begreppet hälsobokslut in-

troducerades av regeringen år 2001 fanns ingen utvecklad entydig modell för hur detta skulle 

redovisas. Syftet med bokslutet skulle emellertid vara att organisationer inkluderar hälsofrå-

gor i sin styrning och redovisning, och på så vis kunna minska de kostnader som exempelvis 

uppkommer av sjukfrånvaron. (Gröjer & Johanson, 2004)  

Hälsobokslutet formuleras i olika statistiska nyckeltal istället för i monetära enheter. Dessa 

nyckeltal bygger på uppgifter som kommer från organisationens personaladministrativa sy-

stem samt lönesystemen. Hälsobokslutet är förvisso ett bokslut som är av redovisningskarak-

tär, och det ska därför uppfylla de krav som tillämpas inom ramarna för redovisning. I framti-

den är det meningen att hälsobokslutet ska ingå i det ordinarie bokslutet i organisationen, och 

inte visas som en fristående del. (Aronsson & Malmquist 2003). Något som är mycket viktigt 

att tänka på är att skapa en förståelse för hälsofrågorna på alla nivåer inom organisationen. 

Medarbetarna ska kunna känna sig delaktiga och förstå nyttan i arbetet med hälsobokslut för 

att det i slutändan ska bli så bra som möjligt. Gröjer och Johanson menar att det idag finns 

många förslag på modeller för hälsobokslut vilka skiljer sig mycket åt vad gäller utseende. 

(Gröjer & Johanson, 2004) Det finns således ingen entydig modell för hälsobokslut ännu, där-

emot finns det två olika förslag till modeller som utmärker sig mer än andra och som har fått 

mycket uppmärksamhet (Cronsell et al. 2005). Dessa modeller samt modellen för Lokala Väl-

färdsbokslut, som är framställd specifikt för kommunal verksamhet, presenteras nedan. 

3.4 Paula Liukkonens hälsobokslutsmodell 
Paula Liukkonen är verksam vid Stockholms universitet som ekonomie doktor och docent i 

företagsekonomi. Hennes fokus är frågor som rör personal- och arbetsmiljö, ett område inom 

vilket hon även bedriver forskning. Informationen i detta avsnitt baseras på boken Hälso-

bokslut – förslag till mätning, analys och diskussionsfrågor (2002) där Liukkonen framför ett 

förslag på hur hälsofrågor kan integreras i den ordinarie ekonomiska redovisningen. Hon be-

tonar att modellen endast är en skiss och ska anpassas individuellt, efter enskilda mål och vi-

sioner, till den organisation där den ska appliceras. Det fundamentala med hälsobokslut är att 

öka kunskapen om arbetsmiljön, om hur hälsan bevaras, påverkas och hur den även kan upp-

höra i arbetet. Det vill säga, vilken inverkan hälsan har på verksamheten i stort och tvärtom. 

Siffrorna som tas fram är enbart ett verktyg för att nå dessa insikter. Det är viktigt att enga-

gera personalen i hälsobokslutsarbetet och gemensamt samla in informationen och resonera 

kring den för att öka förståelsen. 

Liukkonen anser att ett hälsobokslut bör innefatta ett flertal variabler. Utifrån dessa variabler 

kan problematiken åskådliggöras utifrån flera olika synvinklar och dess orsaker och följder 

kan identifieras. Detta kallas för triangulering. Liukkonen bedömer att de nio variabler som 

presenteras på nästa sida bör behandlas och redovisas i någon form i ett hälsobokslut. 
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• Hälsa - Resultat från den senast fullföljda arbetsmiljö-, personal- eller hälsoenkäten. 

• Personal - Sammanställd statistik över all arbetskraft, både anställda och inhyrda. 

• Kompetens - Samlad bild över företagets kompetens och i vilken utsträckning de har 

satsat på kompetensutveckling. 

• Tidsredovisning - Redogörelse för närvaro och frånvaro i företaget. 

• Sjukfrånvaron och dess orsaker - Utredning av orsaker till dold sjukfrånvaro eller 

sjuknärvaro. Dold sjukfrånvaro innebär att den anställde döljer sin sjukfrånvaro genom 

att byta den mot semester, kompensationsledighet eller liknande. Sjuknärvaro innebär 

att den anställde trots sjukdom dyker upp på arbetet. 

• Personalomsättning - Undersökning av orsaker till ogynnsam personalomsättning 

inom organisationen. 

• Arbetsmiljö – Rapport över satsningar på arbetsmiljöaktiviteter. 

• Produktion - Redovisning av produktionsresultaten, såsom produktionsvolym över tid, 

samt kvalitetsbristkostnadernas omfattning. 

• Kvalitet och motivation - Här kombineras upplysningar om personalens motivation 

med produktionens fel- eller kvalitetsbristkostnader, för att se om det finns något sam-

band mellan låg motivation bland personalen och antalet brister i produktionen. 

3.5 Thomas Aronsson och Claes Malmqvists hälsobokslutsmodell 
Thomas Aronsson och Claes Malmquist har sedan mitten av 1980-talet skrivit böcker samt 

arbetat som konsulter och föreläsare inom området personalekonomi. I boken Hälsobokslut – 

modell utifrån arbetsplatsens behov, (2003), som detta avsnitt baseras på, betonar de vikten 

av att organisationer bör vårda sina immateriella tillgångar, med fokus på humankapitalet och 

därmed de anställda. Eftersom det är värdefullt för organisationen att ha en frisk personal-

styrka bör arbetsgivaren satsa på förebyggande och hälsofrämjande åtgärder för sina medar-

betare. Detta är mycket betydelsefullt för att kunna uppnå den effektivitet och lönsamhet som 

organisationen strävar efter. Att hälsobokslutet fokuserar på hälsan har sin grund i att medar-

betarnas beteende påverkas av deras hälsotillstånd. Detta påverkar i nästa steg verksamheten i 

organisationen och givetvis även organisationens resultat. Genom hälsobokslutet ska arbets-

givarna få en bild av hur effektiviteten och därmed resultatet kan påverkas positivt med hjälp 

av hälsoförbättringar.  

Aronsson och Malmquist presenterar en modell för hälsobokslut som bygger på olika nyckel-

tal samt en enkät. Modellen ska ses utifrån arbetsplatsens behov och resultatet av denna ska 

ge information som sedan kan användas för att behandla hälsofrågor på arbetsplatsen. Arons-

son och Malmquist hoppas på att just deras hälsobokslutsmodell ska komma att bli en stan-

dardmodell, och redogör för att det blir betydligt enklare för organisationer att kunna jämföra 

sig med varandra då fler använder sig utav samma modell. Hälsobokslutets uppgifter redovi-
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sas inte i monetära enheter, utan i antal, nyckeltal eller löpande text. Uppgifterna ska illustrera 

det som för arbetsgivaren är av ekonomisk vikt och även skildra personalens hälsa på samma 

gång. Innehållet i den modell för hälsobokslut som Aronsson och Malmquist presenterar visas 

nedan:  

• Hälsoberättelse – innehåller kommentarer om hur de statistiska uppgifterna har för-

ändrats sedan året innan. Nyckeltalen kommenteras enskilt samt i relation till var-

andra. 

• Statistik och nyckeltal – nyckeltalen ska enkelt kunna jämföras mellan olika organisa-

tioner, samt mellan olika enheter inom samma organisation. Alla nyckeltal ska infor-

mera om hur verksamheten påverkas av hälsa och hälsoförändringar. Nyckeltalen är: 

- Sjuktal  

- Sjukfall  

- Rehabilitering – inflöde  

- Rehabilitering – återgångar  

- Personalomsättning  

- Produktivitet – beräknas med hjälp av en enkät som medarbetarna fyller i angå-

ende hur de upplever olika situationer i och omkring arbetet.  

• Uppdelning i kategorier – görs om antalet anställda är tillräckligt stort. Nyckeltalen 

redovisas då för de olika kategorierna, som exempelvis kön, ålder, befattningskategori, 

sysselsättningsgrad. 

3.6 Lokala välfärdsbokslut 
En modell som varit en betydelsefull inspirationskälla för några av de medverkande kommu-

nerna i hälsobokslutsprojektet är Välfärdsbokslutet. Nedan följer därför en övergripande pre-

sentation av denna modell. 

Mellan åren 1997 och 1999 arbetade Svenska Kommunförbundet, Folkhälsoinstitutet, Lands-

tingsförbundet samt sju projektkommuner (Malmö, Göteborg, Nynäshamn, Haninge, Sala, 

Skövde, Örebro) och ett sjukvårdsområde (Sydöstra sjukvårdsområdet i Stockholms läns 

landsting) med ett gemensamt projekt som de benämnde Lokala välfärdsbokslut. Tanken med 

projektet var att utveckla ett välfärdsbokslut som skulle ge en bild av hur levnadsvillkoren 

utvecklades i en verksamhet ur ett välfärdsperspektiv, med hälsan i fokus. En viktig faktor var 

även att kunna utläsa hur hälsan var fördelad mellan befolkningen. Genom välfärdsbokslutet 

skulle jämförelser mellan olika platser, åldrar eller genus exempelvis möjliggöras. Tanken var 

att välfärdsbokslutet skulle synliggöra kommuninvånarnas välbefinnande och komplettera den 

ekonomiska redovisningen. Det primära målet med välfärdsbokslutet var således inte de an-

ställda i en enskild organisation utan hela befolkningen i en kommun. (Folkhälsoinstitutet, 

Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet, 2003). 
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Syftet med välfärdsbokslutet var att ge kommunerna ett verktyg med vilket de kunde styra 

sina verksamheter mot minskade hälsoskillnader mellan kommuninvånarna. Detta skulle 

genomföras genom att rikta intresse mot satsningar som gynnar folkhälso- och välfärdsut-

vecklingen i respektive kommun, samt följa upp om och hur målen infriats. Bokslutet används 

för att veta om några insatser behöver sättas in för att påverka utvecklingen i rätt riktning. 
(Folkhälsoinstitutet, Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet, 2000) 

I välfärdsbokslutsmodellen presenteras 13 välfärdskomponenter, utifrån vilka välfärdsutveck-

lingen avspeglas (se figur 3.2). 

 

 

Dessa komponenter, som alla är av stor vikt för hälsotillståndet, görs mätbara genom att kopp-

la ett antal nyckeltal till var och en av dem. Totalt presenteras ett 60-tal nyckeltal i modellen 

för välfärdsbokslut. Tanken är att kommunen ska välja de komponenter som bäst stämmer in 

på verksamhetens föreställning om välfärd och att även nyckeltalen ska väljas ut efter behov, 

och sedan kopplas till den enskilda verksamhetens målsättningar och ambitioner. Genom 

nyckeltalen kan verksamhetens utveckling följas upp och en bedömning om kommande re-

sursfördelning kan exempelvis göras. Det är även möjligt att göra en jämförelse mellan ut-

vecklingen i den egna kommunen och andra kommuner. Bästa styreffekt ges om nyckeltalen 

används som ett redskap i verksamhetens övriga processer såsom budget, uppföljning, bokslut 

och årsredovisning.  (Folkhälsoinstitutet, Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet 

1999, 2000) 

Folkhälsoinstitutet, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet tror inte på en stan-

dardmodell för det lokala välfärdsbokslutet, utan ser sin modell som ett förslag. De har istället 

sporrat de medverkande kommunerna att själva bygga på modellen utifrån sina egna villkor.  

Grundarna menar att det genom att testa modellen i praktiken finns möjligheter till justeringar 

utefter dessa erfarenheter, vilket kan leda till en fortsatt utveckling av modellen. (Folkhälsoin-

stitutet, Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet, 2000) 

1. En god hälsa 

2. Stöd för hälsosamma levnadsvanor 

3. Sociala relationer 

4. Arbetsmiljö 

5. Säkerhet och trygghet 

6. Tillgång till vård och omsorg 

7. Tillgång till meningsfull sysselsättning 

8. Tillgång till kunskap och utbildning 

9. Tillgång till rekreation och kultur 

10. Ekonomiska resurser 

11. Delaktighet/inflytande 

12. Boende, närservice och omgivande miljö 

13. Framtidstro, mål och mening 

Figur 3.2 Välfärdskomponenter (Folkhälsoinstitutet, Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet, 2000, 

sid. 4) 
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Sammanfattningsvis åskådliggör figur 3.3 väl-

färdsbokslutets kretslopp. Utifrån kommunens 

mål, vilka sammanställs i deras budget väljs ett 

antal lämpliga välfärdskomponenter ut. Kom-

ponenterna görs mätbara genom att ett antal 

nyckeltal kopplas till var och en av dem. Med 

nyckeltalen som utgångspunkt utformas sedan ett 

välfärdsbokslut där välfärdens utveckling över tid 

överskådligt kan utläsas. Vid behov vidtas sedan 

åtgärder för att utvecklingen ska gå i rätt rikt-

ning, som i sin tur införs i kommunens budget, 

och så vidare. 

Figur 3.3 Principmodell för välfärdsbokslut  

(Folkhälsoinstitutet, Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet, 2000, sid. 5) 

3.7 Skillnader mellan modellerna 
Nedan presenteras en tabell över de allmänna olikheter som finns mellan Aronsson och 

Malmquist, Liukkonen och modellen för välfärdsbokslut:  

 Standardmodell eller skiss? Skillnader mellan variabler 

A
ro

n
ss

o
n

 &
  

M
al

m
q

u
is

t 

Aronsson & Malmquist presenterar en 
färdig hälsobokslutsmodell som de önskar 
ska komma att bli en standardmodell och 
att denna ska kunna användas av alla 
organisationer för att integrera human-
kapitalet i redovisningen. På det här sättet 
anser de att jämförelser mellan olika or-
ganisationer ska underlättas. 

Innehåller följande variabler: 

- Sjuktal 

- Sjukfall 

- Rehabilitering – inflöde 

- Rehabilitering – återgångar 

- Personalomsättning 

- Produktivitet 

Li
u

k
k

o
n

en
 

Liukkonen menar att en allmängiltig mo-
dell inte går att utveckla eftersom organi-
sationer ser olika ut och har olika behov 
och förutsättningar. Hennes modell ska 
istället ses som en skiss som ska anpassas 
efter verksamhetens egna villkor och mål. 

Liukkonens hälsobokslutsmodell behandlar de 
nyckeltal som Aronsson och Malmquist presenterar 
(se ovan) men är mer omfattande. Den innehåller, 
utöver ovanstående, även variabler såsom en över-
siktlig personal- och kompetensbild samt kvalitet och 

motivation. 

V
äl

fä
rd

sb
o

k
sl

u
t 

Liksom Liukkonen menar grundarna av 
Välfärdsbokslutet att modellen ska ses 
som ett förslag som sedan ska anpassas 
efter verksamhetens egna förutsättningar. 
De menar dock att modellen ska möjliggö-
ra jämförelser mellan olika kommuner 
vilket endast kan göras om bokslutet in-
nehåller samma variabler. 

Välfärdsbokslutet är, till skillnad från de andra mo-
dellerna, framtaget för kommuner och dess invå-
nare i första hand och i synnerhet för de kommuner 
som medverkat i projektet med lokala välfärds-
bokslut. Välfärdsbokslutet avviker från de övriga 
modellerna genom att istället lägga fokus på väl-
färdsfrågor i sina komponenter, såsom Säkerhet och 

trygghet, Framtidstro, mål och mening samt Boende, 

närservice och omgivande miljö. 

Tabell 3-1 Allmänna skillnader mellan hälso-/välfärdsbokslutsmodellerna. (Egen konstruktion) 
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3.8 Regeringens 11-punktsprogram 
I regeringens budgetproposition inför år 2002 presenterades ett åtgärdsprogram som bestod av 

elva punkter (se bilaga 3) för ökad hälsa i arbetslivet. Utgifterna för sjukpenning hade ökat 

dramatiskt i samband med att antalet sjukskrivningar ökat allt mer. År 1998 hade utgifterna 

varit 20 miljarder kronor och inför år 2002 beräknades de uppgå till närmare 50 miljarder 

kronor. Regeringen ville vända denna utveckling och åtgärdsprogrammet skulle därför ha som 

fokus att förbättra arbetsvillkoren samt minska ohälsan i arbetslivet. Åtgärdsprogrammet skul-

le ha som fokus att ge fler människor förutsättningar att förbli eller återgå i arbete. Punkt fem 

i detta 11-punktsprogram handlar om begreppet hälsobokslut och syftet var att åtgärderna 

skulle vara ett första steg mot en mer utvecklad personalekonomisk redovisning. Genom en 

utvecklingsverksamhet skulle åtgärderna fullföljas och därigenom skulle det tas fram model-

ler och metoder, som skulle vara till hjälp för att kunna upptäcka dåliga arbetsmiljöer samt att 

även kunna följa hälsans utveckling. Punkt sex i 11-punktsprogrammet syftade till att försöka 

minska ohälsan inom den offentliga sektorn. Det var inom denna sektor som problemen med 

långa sjukskrivningar var speciellt stora, därför ville regeringen starta försöksprojekt hos någ-

ra större offentliga arbetsgivare, med målsättningen att utveckla metoder som i sin tur skulle 

minska den höga sjukfrånvaron samt förebygga den. (Regeringens proposition 2001/02:1)   

3.9 Kritik mot hälsobokslutsprojektet  
Stefan Engström, auktoriserad revisor vid Sonora Revision och konsult i Stockholm, är skep-

tisk till regeringens hälsobokslutsprojekt. Engström menar att det är felaktigt att se företagens 

personalpolitik som den enda förklarande variabeln till de höga sjuktalen bland arbetskraften. 

I debattartikeln Är en utvidgad personalekonomisk redovisning liktydigt med en bättre infor-

mationsgivning? skriver Engström (2002): ”Personligen har jag svårt att förstå hur ett "hälso-

bokslut" i ett företag, hur det nu skall se ut, skulle bidra till att förstå sambandet mellan t.ex. 

arbetsvillkor i ett företag och olika former av insatser från samhällets sida annat än möjligen i 

yrken där arbetsskador är vanliga som gör att den anställde behöver vård.”. Engström fortsät-

ter sin kritik med att påvisa att informationen i hälsoboksluten kan bli missvisande vid en jäm-

förelse mellan organisationer i den norrländska glesbygden, där fler är arbetslösa, och till ex-

empel Stockholmsregionen. Handikappstöd är exempelvis mycket vanligare i de norrländska 

regionerna där bland annat Arjeplog i mars 2001 uppvisade siffror på 3,6 procent och Åsele 

och Jokkmokk 2,9 procent. Stockholmskommuner som Lidingö och Danderyd hade istället de 

lägsta andelarna på 0,2 respektive 0,3 procent. 

De regionala avvikelserna står fast även i antalet ersatta sjukdagar per år, där de norrländska 

länen toppade listorna 2001, medan län med högre sysselsättning såsom Halland och Jönkö-

ping hade färre sjukdagar.”Jag kan svårligen tro att företag i Haparanda är så mycket sämre 

när det gäller att ’vårda och underhålla’ sin personal än företagen i Danderyd. Inte heller kan 

jag tro att inslaget hälsovådliga arbeten kan vara så mycket större i Norrland än i Stockholm 

för att det skall förklara skillnaden i andelen förtidspensionerade.”, menar Engström. Mot 

bakgrund av ovanstående anser han att det inte skulle vara rättvisande att jämföra ett Stock-

holmsföretag med ett Norrlandsföretag. Dessutom menar han att risken finns att den individu-

ella integriteten hos personalen hotas i kommuner där handikappsstöd och förtidspensionering 

är vanligare. 
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Vidare är risken stor att ohälsan i företagen förklaras genom otillräcklig personalpolitik, istäl-

let för det faktum att produktionsresurserna inte är spridna jämnt över landet. På så sätt kan 

företag tvingas utföra kostsamma insatser som inte har någon egentlig effekt på sjukfrånvaron 

och förtidspensioneringen. Många forskare menar att den ökande ohälsan på arbetsplatserna 

beror på människors levnadssätt på deras fritid. Är det då någon nytta i att upprätta ett häl-

sobokslut, undrar Engström. (Engström, 2002) 
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4 EMPIRI 
I följande kapitel presenteras resultatet av uppsatsens empiriska undersökning. Till en början 

ges en allmän beskrivning av hälsobokslutsprojektet på regeringsnivå. Därefter skildras häl-

sobokslutsprojektet i Sigtuna respektive Skellefteå kommun som följs av en djupare redogö-

relse för kommunernas hälsobokslutsmodeller. Slutligen avslutas kapitlet med en redogörelse 

för följderna av hälsobokslutsprojektet i allmänhet. 

4.1  Regeringens hälsobokslutsprojekt 
Det statliga projektet har varit inriktat på att förbättra förutsättningarna för att redovisa och 

styra verksamheten i den kommunala sektorn ur ett hälsoperspektiv. Tanken var att studera 

tillämpningen av olika modeller för mätning, rapportering och styrning av icke materiella re-

surser, och då med särskild betoning på just hälsofrågor. Det finns ett flertal vetenskapliga 

studier som visar på att det finns ett samband mellan organisationers effektivitet och de an-

ställdas hälsa. En grundläggande idé med projektet var att även om det finns vetskap om att 

det förhåller sig på det sättet, så räcker inte det för att kunna genomföra förändringar. Det 

handlar om att kunna integrera ett långsiktigt hälsofrämjande arbete med verksamhetens eko-

nomiska styrning, och genom projektet skulle det undersökas om denna integrering var möj-

lig. (Cederqvist & Johanson, 2005)  

Hälsobokslutsprojektet utformades som ett utvecklings- och forskningsprojekt där sju kom-

muner (Borås, Finspång, Forshaga, Nora, Sigtuna, Skellefteå, och Umeå) samt IPF – Institutet 

för Personal- och Företagsutveckling AB samverkade. Även forskare från Uppsala universitet 

och Mälardalens högskola samt nätverket Attraktiv Skola deltog i projektet. I slutet av år 2001 

och början av 2002 ansökte kommunerna om finansiella medel till projektet. Regerings-

kansliet beviljade medlen i maj 2002 och projektet startade officiellt i augusti samma år. Det 

bestämdes att projektet skulle pågå i tre år. Varje enskild kommun ansvarade för sitt eget häl-

sobokslutsprojekt och utsåg en samordnande projektledare. Samtliga kommuner ingick även i 

ett nätverk där de fick möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter, samtidigt som de fick ta 

del av hur de andra medverkande kommunerna gick tillväga med sina projekt. Projektledaren 

för hela hälsobokslutsprojektet kom från IPF. När projektet drog igång fanns ingen klar häl-

sobokslutsmodell att tillämpa, få visste vad ett hälsobokslut egentligen var. Det var således 

upp till kommunerna själva att ge hälsobokslutsbegreppet ett innehåll samt att bedöma dess 

användbarhet.  När projektet startade hade kommunerna höga sjuktal och utgångspunkten var 

att kunna sänka dem samt att få upp hälsofrågor på agendan och sedan på ett tydligt sätt integ-

rera dessa med verksamhetens planering, styrning och uppföljning. (Cederqvist & Johanson, 

2005)  

Seminarier hölls under hösten 2002, där externa föreläsare presenterade olika slags modeller 

för verksamhetsstyrning. Vid ytterligare ett seminarium presenterades modellerna mer ingå-

ende av företag och organisationer som hade praktisk erfarenhet av dem. Efter dessa semina-

rier skulle de medverkande kommunerna besluta om vilken modell som skulle vara mest pas-

sande för den egna verksamheten, och arbeta vidare med den eller välja en ”egen” modell. 
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Därefter fick varje kommun börja utforma en egen projektplan som skulle ligga till grund för 

det fortsatta arbetet med utvecklingen av ett hälsobokslut.1   

Nedan följer en skildring av hälsobokslutsprojektet i Sigtuna och Skellefteå kommun.  

4.2 Hälsobokslutsprojektet i Sigtuna kommun 
Sigtuna kommun ligger i Stockholms län, mittemellan Stockholm och Uppsala. Märsta är 

centralort i kommunen med sina drygt 23 000 invånare. Sammantaget mätte hela kommunen 

år 2008 upp till nästintill 38 000 invånare. (Jönsson, 2008) År 2007 hade Sigtuna kommun 

2359 anställda, omräknat i årsarbetare (Sigtuna kommun, 2008). 

I augusti år 2002 anslöt sig Sigtuna kommun till det hälsobokslutsprojekt som anknyter till 

regeringens 11-punktsprogram för bättre hälsa i arbetslivet. Projektledaren Maria Hagbom2  

menar att det primära målet för kommunen var att utveckla och kvalitetssäkra arbetsgivarpo-

litiken och att detta skulle ge ringar på vattnet så att personalen i sin tur skulle må bättre. Det 

var med andra ord inte den individuella hälsan som låg i fokus för Sigtuna, något som skiljde 

dem från de andra medverkande kommunerna i projektet, menar Hagbom. Ett andra syfte var 

att utveckla en modell som integrerade medarbetarnas hälsa i kommunens övriga verksam-

hetsprocesser. Själva modellen sågs som ett redskap för att åstadkomma ett hälsosamt arbets-

liv, samt reducera den arbetsrelaterade sjukfrånvaron genom hela organisationen (Sigtuna 

kommun, 2003). Ytterligare intentioner med hälsobokslutsprojektet var att antalet sjukdagar 

bland de kommunalanställda skulle halveras till 2008 samt att hälsobokslutet skulle bidra till 

att kommunen uppfattades som en attraktiv arbetsgivare inför framtida personalbehov (Hag-

bom, 2002).  

4.2.1 Utveckling av hälsobokslutsmodellen 
Hagbom menar att de inte kunnat inspireras av varken Aronsson & Malmquist eller Liukko-

nen vid utvecklingen av sin hälsobokslutsmodell eftersom dessa, på grund av sin komplexitet, 

skulle vara svåra att förankra i organisationen. Istället har Hagbom och hennes medarbetare 

inspirerats av modellen för Lokala välfärdsbokslut som Folkhälsoinstitutet, Landstingsför-

bundet och Svenska kommunförbundet arbetat fram. Hon menar att modellen passade Sigtuna 

kommun bra eftersom den tog fasta på allt från det psykosociala till boende- och arbetsmiljö. 

Hon tycker att modellen kunde bidra till att utveckla arbetsgivarpolitiken i rätt riktning. Det 

tog över ett år att innan den färdiga modellen var redo att implementeras i organisationen. 

Själva implementeringen i sig gick sedan smidigt, enligt Hagbom, eftersom de flesta medar-

betare redan var införstådda och hade deltagit under utvecklingsarbetet. Hälsobokslutet fick 

namnet ”Personalen” och redovisas sedan 2004 varje år som ett enskilt bokslut. 

                                                 
1 Inga-Lill Lindfors, projektledare vid Skellefteå kommun, e-post-intervju den 4 december 2008.  

2 Maria Hagbom projektledare vid Sigtuna kommun, personlig intervju den 6 november 2008.  
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4.2.2 Hälsobokslutsmodellens uppbyggnad 
Sigtuna kommuns hälsobokslutsmodell baseras på tio komponenter vilka definierar kommu-

nens ambitioner i det hälsofrämjande arbetet. Dessa presenteras nedan:  

• Ett hälsosamt arbetsliv (överordnad) 

• En god arbetsmiljö 

• Ett utvecklande ledarskap 

• Sociala relationer 

• Delaktighet och inflytande 

• En tydlig lönepolitik 

• Kompetensutveckling/kompetensplanering 

• Stöd för hälsosamma levnadsvanor 

• Ett fungerande rehabiliteringsarbete 

• Meningsskapande 

Ett hälsosamt arbetsliv är överordnad övriga komponenter vilket kommer av att denna kom-

ponent påverkas av utvecklingen av de andra komponenterna. (Sigtuna kommun, 2003) En 

utförligare beskrivning av komponenterna presenteras i bilaga 4. 

4.2.3 Modellen i praktiken 
Ovanstående komponenter görs mätbara genom de nyckeltal som är kopplade till var och en 

av dem. Sifferuppgifterna till dessa inhämtas uteslutande genom obligatoriska medarbetar-

enkäter (se bilaga 2) som genomförs av ett externt företag vartannat år. I enkäterna används 

indikatorer från ett till fyra där den anställde får gradera i vilken utsträckning han eller hon är 

tillfreds med den aktuella komponenten i sitt arbete. Värdena på komponenterna sammanställs 

sedan i ett spindeldiagram (se figur 4.1) i kommunens personalekonomiska redovisning (häl-

sobokslutet).3  

 

Figur 4.1 Resultatet av 2006 års medarbetarenkät i Sigtuna kommun. (Sigtuna kommun, 2008, sid. 11) 

                                                 
3 Maria Hagbom projektledare vid Sigtuna kommun, personlig intervju den 6 november 2008. 
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Ett värde mellan 3 och 4 anses som ett gott resultat medan ett värde under 2.6 tolkas som säm-

re och bör leda till åtgärder (Sigtuna kommun, 2008). Spindeldiagrammet på föregående sida 

visar bland annat att komponenten Meningsskapande är den som medarbetarna är mest till-

freds med, medan Stöd för hälsosamma levnadsvanor ligger under gränsen för vad som är 

godkänt. 

För den överordnade komponenten Ett hälsosamt arbetsliv finns ett särskilt index som baseras 

på medelvärdena av alla påståenden i medarbetarenkäten. Om enkäten har 34 påståenden är 

således det bästa resultat uppnått om indexet blir 136 (4 x 34). Sigtuna har ambitioner att nå 

ett index som överstiger 102 och alltså ett genomsnitt på 3 eller mer för varje komponent.  

(Hagbom, 2005) 

Resultatet av medarbetarenkäten redovisas förutom i hälsobokslutet, även på förvaltningsnivå 

och för enskilda arbetsplatser och enheter, enligt Hagbom. Resultatet finns även med i kom-

munens bokslut och tas med i nästkommande års verksamhetsplanering. Alla verksamheter 

inom kommunen är med och sätter mål, tar fram aktiviteter utifrån komponenterna i modellen 

vilket sedan resulterar i en budget. Målen och aktiviteterna följs sedan upp i bokslutet och 

årsredovisningen.  Det är upp till varje förvaltning/enhet att själva ta fram åtgärder om upp-

satta mål inte infrias.4 Några hälsofrämjande åtgärder som vidtagits på ett allmänt plan inom 

kommunen i och med projektet är bland annat att friskvården utökats med massage samt att 

friskvårdscheckar delats ut för alla anställda under 2007/2008, berättar Hagbom5. 

4.2.4 Effekter av hälsobokslutsprojektet 
Efter projekttidens slut upplever Hagbom att fokuset på hälsobokslutsfrågorna minskat, men 

den personalekonomiska redovisningen har fått leva kvar i organisationen. Hon tycker att det 

är positivt att modellen kunnat integreras i kommunens övriga styrning och att fokus har lagts 

på arbetsgivarfrågorna. Förhoppningarna innan projektet var även att de deltagande kommu-

nerna skulle komma fram till en modell som kunde användas för att jämföra kommuner sins-

emellan. Någon sådan modell har inte gått att ta fram menar Hagbom, eftersom alla organisa-

tionen har olika kulturer, bedriver arbetsgivarpolitik på olika sätt och har olika hälsoproblem. 

Hon menar att det är praktiskt taget omöjligt att göra sådana jämförelser.6 

Enligt statistiken över sjukfrånvaron, som redovisas i kommunens hälsobokslut, kan en tydlig 

nedgång av den procentuella sjukfrånvaron i relation till den ordinarie arbetstiden konstateras. 

Sedan 2003, då Sigtuna ännu inte utformat någon personalekonomisk redovisning, fram till 

hälsobokslutet för 2007 har sjukfrånvaron minskat stadigt (se figur 4.2, nästa sida). För kvin-

nor, som har en betydligt högre sjukfrånvaro än männen, har siffran reducerats med 1,6 pro-

centenheter. Sjukfrånvaron för männen har sjunkit med 0,6 procentenheter över denna period. 

För att nå målet med att halvera antalet sjukdagar fram till 2008 måste dock sjukfrånvaron 

minska med ytterligare 2,4 procentenheter för kvinnor och 1,8 procentenheter för män. (Sig-

tuna kommun 2006, 2008) 

                                                 
4 Maria Hagbom projektledare vid Sigtuna kommun, personlig intervju den 6 november 2008. 
5 Maria Hagbom, projektledare vid Sigtuna kommun, kompletterande e-post-intervju den 17 december 2008 
6 Maria Hagbom projektledare vid Sigtuna kommun, personlig intervju den 6 november 2008. 
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Figur 4.2 Sjukfrånvaro 2003-2007 i Sigtuna kommun. (Egen utveckling, Sigtuna kommun 2006, 2008) 

Även andelen sjukfrånvaro som överskrider 60 dagar har tydligt avtagit mellan 2003 och 2007 

(se figur 4.3). Påtagligast är nedgången för männen, där andelen långtidssjuka minskat från 70 

till 60 procent av den totala sjukfrånvaron, under dessa år. (Sigtuna kommun 2006, 2007) En-

ligt Hagbom7 finns det sannolikt flera faktorer som orsakat denna kontinuerliga minskning. 

Hon tror att hälsobokslutet kan vara en omständighet, men att faktorer som personalomsätt-

ning, där äldre går i pension och unga nyanställs, samt ändrade sjukskrivningsregler också kan 

ha haft betydelse. 

 

Figur 4.3 Andel långtidssjukfrånvarande av den totala sjukfrånvaron 2003-2007 i Sigtuna kommun  

(Egen utveckling, Sigtuna kommun, 2006, 2008) 

Hagbom anser att de misslyckats med att förankra ”hälsa” som ett begrepp inom organisatio-

nen. ”Modellen har mer blivit som ett Balanced Scorecard8 i verksamhetsstyrningen än en 

modell för att öka hälsan i verksamheterna”, påstår hon. Modellens utförande är idag den-

samma som från starten. Hagbom tror att det i framtiden kan komma att tas bort eller läggas 

till något komponentområde. Hon menar att en fördel med modellen är just att den är så flexi-

bel och enkelt kan förändras över tid. Målet med att kvalitetssäkra arbetsgivarpolitiken har till 

                                                 
7 Maria Hagbom, projektledare vid Sigtuna kommun, kompletterande e-post-intervju den 11 december 2008. 
8 (=Balanserat styrkort)  ” Det avser en kompakt beskrivning av en verksamhet med användning av ett antal 

mätetal (styrmått), uppdelade på ett antal ’perspektiv’ eller ’fokusområden’.” (Olve, 2008) 
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viss del gjorts genom komponenterna, enligt Hagbom. Frågan med det ökande personalbeho-

vet arbetar kommunen fortfarande med att lösa, men den har varit lågt prioriterad sedan pro-

jektet avslutades. Hagbom menar att det är en fråga om prioriteringar mellan olika behov i 

organisationen. 9 

4.3 Hälsobokslutsprojektet i Skellefteå kommun 
Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län, ca 80 mil norr om Stockholm. Kommunen har 

drygt 72000 invånare. Centralort är Skellefteå med sina dryga 35500 invånare. (Skellefteå 

kommun, a). Den största arbetsgivaren i kommunen är Skellefteå kommun, som har närmare 

8000 medarbetare (Skellefteå kommun, b).  

Inga-Lill Lindfors10 arbetar som PA-controller på Skellefteås kommunledningskontor, och var 

projektledare under hälsobokslutsprojektets gång. Hennes arbetsuppgifter är bl.a. projektled-

ning för upphandling och införande av IT-stöd för det personaladministrativa arbetet, perso-

nalstatistik och personaluppföljning. För Skellefteå kommun har tyngdpunkten legat vid att 

integrera hälsobokslutet i övrig verksamhetsplanering. Huvudsyftet med projektet var att för-

bättra förutsättningarna för att styra och redovisa verksamheten inom den kommunala sektorn 

med ett hälsoperspektiv samt att även föreslå en modell för hälsobokslut. Skellefteå kommun 

ville smälta samman områdena personal, ekonomi samt verksamhet till en hälsofrämjande 

enhet. Enligt Lindfors hade det inom kommunen vuxit fram ett behov av att på ett bättre sätt 

än tidigare styra och följa upp hur de levde upp till de personalpolitiska målen, som var att 

beskriva situationen för kommunens medarbetare. Det utrymme och den ”inramning” som i 

många år hade tilldelats i kommunstyrelsens årsredovisning kändes inte tillräckligt för att 

kunna ge en nyanserad bild av hälsoläget i organisationen. Bättre hälsa var också ett viktigt 

mål för Skellefteå kommun. Sjukfrånvaron i kommunen hade under åren 1999-2002 stigit från 

9,2 procent till 12,9 procent. Det var mycket betydelsefullt att kunna sänka den siffran. Lind-

fors menar att hälsobokslutet har ett dubbelt syfte, för det första att följa upp vad som hänt 

under året, men även att vara vägledande för vilka åtgärder som behöver sättas in för att nå 

uppsatta mål. Det finns framför allt tre aspekter som Skellefteå kommun vill lyfta fram för att 

minska ohälsan och främja hälsa:    

- Spegla hur kommunens medarbetare upplever sin arbetssituation. 

- Visa hur man lyckas nå de personalpolitiska mål som kommunen har. 

- Lyfta fram några av många goda exempel på hälsofrämjande arbete. 

 

 

                                                 
9 Maria Hagbom, projektledare vid Sigtuna kommun, kompletterande e-post-intervju den 17 december 2008 
10 Inga-Lill Lindfors, projektledare vid Skellefteå kommun, e-post-intervju den 4 december 2008. 
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4.3.1 Utveckling av hälsobokslutsmodellen 
Något nytt system ville Skellefteå inte införa, utan kommunen ville arbeta med det redan be-

fintliga systemet som fanns inom verksamheten. Den utgångspunkt kommunen hade vid ut-

formningen av hälsobokslutet var att det ska:  

• Komplettera den traditionella redovisningen 

• Bygga på personalstatistik och personalekonomiska kostnader 

• Innehålla såväl mätbara faktorer som upplevda förhållanden 

• Synliggöra attityder och värderingar i organisationen 

• Redovisa medarbetarnas hälsa i ett brett perspektiv 

• Synliggöra organisationens styrkor och svagheter med avseende på arbetsmiljö och 

organisation  

Skellefteå har haft dessa krav i åtanke under projekttiden, och mot bakgrund av dem har de 

granskat sitt förslag till hälsobokslut. Lindfors anser att det hälsobokslut som kommunen gjort 

hittills svarar upp mot kraven. Ytterligare en ledstjärna som Skellefteå haft i sitt hälso-

bokslutsarbete är en dikt som introducerades av professor Ulf Johansson, och som enligt 

Lindfors beskriver problematiken med traditionella ekonomiska styrmodeller på ett tydligt 

sätt.11 Dikten presenteras nedan.  

 

(Dikt av Sir Matthew Webster Jen kinsin, Journal of Accountancy 1938. Översättning Inga-Lill Lindfors, Skel-

lefteå kommun) 

                                                 
11 Inga-Lill Lindfors, projektledare vid Skellefteå kommun, e-post-intervju den 4 december 2008.  

”Trots att er balansräkning är  
precis vad en balansräkning bör vara  

skriven och framställd med stor precision 
på ett sätt som alla kan förstå 

Trots att grupperandet av tillgångar är 
helt enligt anvisningar 

och detaljerna som visas 
framträder i all sin tydlighet 

Trots att investeringarna har blivit 
värderade till dagens marknadsvärde 

och revisorernas rapport visar 

att allting är OK 

Saknas en tillgång 

- och dess värde vill jag veta 

Den tillgången är värdet på 

Människorna som gör jobbet” 
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 Vid utvecklingen av hälsobokslutet menar Lindfors att kommunen inspirerades av den form 

och struktur som finns i välfärdsbokslut, såsom definierade målområden, indikato-

rer/nyckeltal, källor etc. Välfärdsbokslut ska tjäna både som ett styrinstrument och uppfölj-

ningsinstrument, och detta var ett krav som Skellefteå också hade på sitt hälsobokslut. Därför 

tog kommunen med stort intresse del av tankegångar och arbetssätt hos välfärdsbokslutet. Den 

struktur som Skellefteå har lånat från välfärdsbokslutet innefattar bl.a. att ett antal hälsokom-

ponenter som anses viktiga för en hälsosam arbetsmiljö utses. De utvalda komponenterna kan 

vara nycklar till framgång för Skellefteå kommun, då de bedöms ha ett direkt samband med 

medarbetarnas hälsa. Komponenterna kan ge en viktig kvalitetsbedömning av hälsoläget om 

de mäts på rätt sätt. Därigenom kan kommunen få underlag för vilka insatser som behöver 

sättas in.12 Hälsokomponenterna presenteras nedan. För en mer utförlig beskrivning av kom-

ponenterna, se bilaga 5.  

• Hälsa och trygghet i anställningen  

• Inflytande och delaktighet 

• Kompetensutveckling 

• Stimulering av forskning och utveckling 

• Arbetstid som passar medarbetare och verksamhet 

• Ett gott ledarskap 

• Belöning och uppskattning 

(Skellefteå kommun, 2005)  

 

Hälsokomponenterna ska sedan vara möjliga att formuleras i mätbara nyckeltal, som arbetsgi-

varen ska kunna påverka. Nyckeltalen ska visa trender, riktning och måluppfyllelse i kommu-

nen, samt användas som beslutsunderlag för att kunna bedöma hur resurser ska fördelas i 

framtiden. De ska även kunna användas för att jämföra kommunens utveckling över tid och 

för jämförelse med andra kommuner. Lindfors förklarar att hälsobokslutet, precis som väl-

färdsbokslutet, ska vara ett aktivt verktyg kopplat till kommunens ordinarie budget- och bok-

slutsprocess.13 Det var följaktligen mycket betydelsefullt att hälsobokslutet skulle vara en del 

av den vanliga styrningen i kommunen och inte något som redovisades vid sidan av denna. År 

2005 ingick hälsobokslutet i den traditionella årsredovisningen, och var då ingen ”specifik” 

produkt. Men efter att ha gjort en utvärdering av detta menar Lindfors att man inom kommu-

nen beslöt sig för att låta hälsobokslutet redovisas som en fristående del. Förklaringen var att 

utrymmet i årsredovisningen var alltför litet för att kunna uppnå de ambitioner som fanns med 

att beskriva kommunens hälsoläge. Hälsobokslutet ska, även fast det redovisas separat, ändå 

tillhöra årsredovisningen och tidsmässigt presenteras parallellt med denna. Det första, och än 

                                                 
12 Inga-Lill Lindfors, projektledare vid Skellefteå kommun, kompletterande e-post-intervju den 30 december 

2008.  

13 Inga-Lill Lindfors, projektledare vid Skellefteå kommun, kompletterande e-post-intervju den 30 december 

2008.  
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så länge enda, särtryckta hälsobokslutet gjordes år 2006 och fick mycket positiv respons från 

såväl politiker som chefer, ekonomer m.fl.14  

 

Skellefteå kommun strävar efter att ha hälsosamma arbetsplatser samt motiverade medarbe-

tare med rätt kompetens. Hälsobokslutet ska således genomföras med utgångspunkt från med-

arbetarnas hälsa och förutom nyckeltalen består det även av en hälsoberättelse som ska berätta 

om pågående projekt, hur väl kommunen lyckas med projekten samt vilka resultat som kan 

utläsas. Hälsobokslutet som redovisades år 2006 innehöll elva nyckeltal vilka skulle spegla 

medarbetarnas situation, beskriva utvecklingen samt mäta hur kommunen lyckats nå uppsatta 

mål. Nyckeltalen Nöjd medarbetarindex, Index för upplevd delaktighet, Index för ledarskap 

samt Andel medarbetare med önskad sysselsättningsgrad, baseras på en medarbetarenkät som 

är gemensam för hela kommunen. Syftet med enkäten är att kommunen har ett mål att kunna 

utveckla medarbetare, ledare och arbetsplatser. (Skellefteå kommun, 2006) Då medarbetaren-

käten utförs vartannat år, och vissa nyckeltal hämtas från denna, medför det att även hälso-

bokslutet enbart kan presenteras i sin helhet vartannat år. De övriga nyckeltalen presenteras 

dock skriftligen varje år i den traditionella årsredovisningen, och visar uppföljningen av med-

arbetarperspektivet i kommunens styrkort.15 Nyckeltalen presenteras nedan. För en mer ingå-
ende beskrivning av dem, se bilaga 6.  

 

• 8öjd medarbetarindex 

• Index för upplevd delaktighet  

• Index för ledarskap 

• Antal medarbetare per chef 

• Andel medarbetare med individuell utvecklingsplan 

• Andel medarbetare med önskad sysselsättningsgrad 

• Andel arbetsplatser med dokumenterad riskbedömning 

• Sjukfrånvaro i procent av överenskommen arbetstid 

• Andel långtidssjukskrivna 

• Andel långtidsfriska 

• Andel kompetenta sökande till lediga tjänster 

(Skellefteå kommun, 2006) 

4.3.2 Effekter av hälsobokslutsprojektet 
Målsättningen för Skellefteå kommun var att integrera hälsobokslutet i kommunens modell 

för mål- och resultatstyrning och där skulle det ingå som en del av medarbetarperspektivet. 

Under projektets gång beslutade kommunledningen att gå över från ekonomistyrning till att 

använda balanserat styrkort i mål- och resultatstyrningen, och hälsoindikatorer skulle integre-

ras i styrkorten hos kommunens olika förvaltningar. Därigenom menar Lindfors att de fick 

                                                 
14 Inga-Lill Lindfors, projektledare vid Skellefteå kommun, e-post-intervju den 4 december 2008.  
15 Inga-Lill Lindfors, projektledare vid Skellefteå kommun, e-post-intervju den 4 december 2008.  
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den koppling till styrning och ledning som de ville ha. Det första hälsobokslutet som gjordes 

år 2005 ingick i den traditionella årsredovisningen, men 2006 gick det över till att bli en själv-

ständig del, då utrymmet i årsredovisningen ansågs vara för litet och begränsat för de ambi-

tioner som fanns med hälsobokslutet.16   

Som nämnts tidigare var målet med projektet att förbättra förutsättningarna för att ur ett häl-

soperspektiv styra och redovisa verksamheten inom den kommunala sektorn, samt att även 

föreslå en generell modell för hälsobokslut. Lindfors menar att första punkten har uppfyllts, 

däremot anser hon inte att projektet nådde fram till att utveckla en gemensam modell som 

skulle kunna användas inom den kommunala sektorn. Däremot framhåller hon att många 

kommuner anser att de behöver jämförande nyckeltal vad gäller arbetsmiljö och medarbetar-

skap. Det fanns en besvikelse hos projektledarna över det bristande engagemang för hälso-

bokslutsprojektet som fanns hos SKL, som är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för 

Sveriges kommuner, landsting och regioner. En uppvaktning gjordes hos organisationens sek-

tion ”Arbetsliv och hälsa”, men inte heller genom detta väcktes något större intresse för häl-

sobokslut. Det fanns emellertid ett stort intresse hos många andra kommuner, så de kommuner 

som deltagit i hälsobokslutsprojektet bjöds in till olika aktiviteter, där de fick möjlighet att 

berätta om sitt arbete med hälsobokslutet samt vad det lett till. Skellefteå kommun har fortsatt 

att göra hälsobokslut efter att projektet avslutats. Det har beslutats att ett hälsobokslut ska 

presenteras vartannat år och Lindfors har ansvaret för att detta genomförs samt att det även 

ska komma till nytta för andra. Hon menar att det för dem inte handlade om just projektet, 

utan om att starta en process för att förbättra kommunens uppföljningar och att helt enkelt 

bredda deras perspektiv. Det fanns ett uttalat behov som hälsobokslutet bidragit till att fylla. 

Några fördelar respektive nackdelar med hälsobokslut kan Lindfors inte nämna rent generellt, 

men hon menar att det i just deras fall eventuellt skulle kunna ses som en svaghet att hälso-

bokslutet enbart kan presenteras i sin helhet vartannat år, eftersom väsentliga data för vissa 

nyckeltal hämtas från den medarbetarenkät som bara utförs vartannat år.17  

Förvaltningarna arbetar på många olika sätt för att nå både de övergripande mål som fast-

ställts, samt de mål som varje enskild förvaltning har. Hälsofrämjande satsningar inom kom-

munen är exempelvis friskvård, medarbetarna har bl.a. tillgång till gratis motionsaktiviteter 

(Skellefteå kommun c). Kommunen följer kontinuerligt upp och utvärderar arbetsklimat, 

medarbetarskap och ledarskap samt säkrar att utveckling pågår. Ett chefsförsörjningsprogram 

har införts i syfte att stödja och utveckla nuvarande chefer samt attrahera och rekrytera nya 

chefer. Programmet innefattar t.ex. grundläggande ledarutbildning samt utvecklingsprogram. 

För att alla medarbetare ska få individuella utvecklingsplaner utförs stödinsatser såsom konti-

nuerliga utbildningsinsatser för chefer, där utveckling av arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal 

och individuella utvecklingsplaner ingår. Skellefteå kommun arbetar tillsammans med Arbets-

förmedlingen för att fler anställda ska ges möjlighet att välja sysselsättningsgrad, samtidigt 

menar kommunen att möjligheten till ett heltidsjobb är en betydelsefull faktor när det gäller 

att få ungdomar att söka arbete i kommunen. Alla förvaltningar i kommunen arbetar i varie-

rande omfattning med riskbedömning av den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön och 

                                                 
16 Inga-Lill Lindfors, projektledare vid Skellefteå kommun, e-post-intervju den 4 december 2008.  
17 Inga-Lill Lindfors, projektledare vid Skellefteå kommun, e-post-intervju den 4 december 2008.  
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vid behov ska resultatet leda till åtgärder. Snabbare och effektivare rehabilitering, riktade in-

satser och samarbete mellan kommunhälsa och förvaltning är också exempel på åtgärder som 

införts. 

Kommunen har åtskilliga mål att sträva efter.  Ett kritiskt område är andelen medarbetare med 

önskad sysselsättningsgrad. Kommunen vill vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda 

detta, och målet har ännu inte lyckats bli uppfyllt. Kommunen är däremot på god väg att upp-

fylla målet med att skapa individuell utvecklingsplan för alla medarbetare. Full måluppfyl-

lelse har skett inom flera områden, såsom förbättrat medarbetarindex, index för ledarskap 

samt minskande sjukfrånvaro. (Skellefteå, 2006) När Skellefteå kommun anslöt sig till hälso-

bokslutsprojektet år 2002 fanns en hög sjukfrånvaro bland alla anställda, den låg då på 12, 9 

procent.18 Statistik över sjukfrånvaron i kommunen visar den årliga minskningen mellan år 

2003 och 2007 (se figur 4.4). År 2003 låg den totala sjukfrånvaron på 11,6 procent. Siffran 

har sedan reducerats för varje år och 2007 låg den på 7,8 procent. Minskningen av sjukfrån-

varon är större för kvinnor än för män, men siffran var år 2007 fortfarande betydligt högre för 

kvinnor. (Skellefteå kommun, 2004, 2007) Den totala sjukfrånvaron ska anges procentuellt i 

förhållande till de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid (Skellefteå kommun, d).  

 

 

Figur 4.4 Sjukfrånvaro 2003-2007 i Skellefteå kommun.  (Egen utveckling, Skellefteå kommun 2004, 2007). 

 

Enligt Lindfors19 var sjukfrånvaron år 2007 nere på 7,8 procent, och siffran fortsätter ständigt 

att sjunka. Lindfors vill inte påstå att minskningen av sjukfrånvaron skett just tack vare hälso-

bokslutet, men samtidigt menar hon att detta bokslut faktiskt beskriver alla hälsofrämjande 

insatser som har gjorts i kommunen, och dessa insatser har utan tvekan gett resultat.  

 

                                                 
18 Inga-Lill Lindfors, projektledare vid Skellefteå kommun, e-post-intervju den 4 december 2008.  
19 Inga-Lill Lindfors, projektledare vid Skellefteå kommun, e-post-intervju den 4 december 2008.  
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Skellefteå har följaktligen ett mål att utveckla arbetsplatser, medarbetare och ledare, samtidigt 

handlar det även på lång sikt om att attrahera nya medarbetare. Kommunens vision lyder: 

”Skellefteå – en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i”. Nyckelfaktorer för att 

nå visionen är: 

- Motiverade medarbetare med rätt kompetens 

- Attraktiva och hälsosamma arbetsplatser 

- Gemensam värdegrund 

Lindfors påpekar att det är mycket viktigt att kommunen når de mål som fastställts för medar-

betarna, och hur de lever upp till detta ska hälsobokslutet berätta. 

4.4 Följder av regeringens hälsobokslutsprojekt 
Det var enkelt att få kommuner till att vilja medverka när projektet satte igång. Begreppet 

hälsobokslut har fått olika funktioner i de medverkande kommunerna, och även lett till många 

olika reaktioner, i åtskilliga fall har det uppfattats vara mycket svårtolkat och leda till mycket 

olika associationer. Vissa kommuner har valt att låta bli att kalla det just hälsobokslut, utan 

istället kalla det för exempelvis ”Attraktiv arbetsplats” eller ”Den goda arbetsplatsen”, för att 

begreppet ska vara enklare att tolka. De deltagande kommunerna har lagt ner mycket möda i 

arbetet med hälsobokslutsprojektet. Det har uppfattats som något mycket viktigt och för flera 

kommuner ibland till och med kritiskt avgörande för kommunens framtid. Kommunerna vill 

ses som attraktiva arbetsgivare med bland annat minskande sjukfrånvaro. Detta är oerhört 

viktigt med tanke på att det inom några år kommer att uppkomma ett stort behov av att rekry-

tera nya medarbetare, då många anställda beräknas gå i pension. Sjukfrånvaron har minskat i 

alla deltagande kommuner. Detta kan ha uppkommit i samband med det stora intresse som 

faktiskt har väckts i och med projektet med att utveckla hälsobokslut, dock finns det inte nå-

gon djupare undersökning som bevisar just detta, därför kan den sjunkande sjukfrånvaron lik-

väl bero på andra saker. Något som är säkert är i alla fall att projektet har bidragit till att få 

upp hälsofrågor på agendan, såsom exempelvis hälsa, välbefinnande eller personalpolitik. 

(Cederqvist & Johanson, 2005) Själva projektet upphörde under hösten 2005, men alla från 

den ursprungliga projektgruppen träffas minst en gång varje år för att stämma av att de fortfa-

rande håller kursen.20  

                                                 
20 Inga-Lill Lindfors, projektledare vid Skellefteå kommun, e-post-intervju den 4 december 2008.  
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel analyseras den empiriska studien genom att sätta den i relation till de modeller 

och den information om hälsa i arbetslivet som presenterats i referensramen, vilket slutligen 

resulterar i uppsatsens slutsatser. I detta avsnitt presenteras resultaten utifrån våra problem-

frågor för att underlätta för läsaren. 

Det finns idag ingen allmänt etablerad definition av begreppet ”hälsobokslut” och vad ett så-

dant ska innehålla. Hälsobokslutet ska dock inte formuleras i monetära enheter, utan istället 

ska informationen uttryckas i olika statistiska nyckeltal. Skiljaktigheterna mellan de mest er-

kända modellerna, genom grundarna Liukkonen och Aronsson och Malmquist, tycks vid för-

sta anblicken vara stora. Nyckeltalen är inte helt överensstämmande och uppläggen är avvi-

kande. Trots detta är det primära målet enligt båda modellerna att bokslutet ska ge en samlad 

bild av hälsoläget bland personalen i organisationen, det vill säga att det ska visa hur med-

arbetarnas hälsa påverkar verksamheten och vice versa. Detta är en uppgift som följaktligen 

kan utföras på flera olika sätt.    

5.1 Vad är hälsobokslutsmodellen baserad på? 
I början av projekttiden fick representanter från de medverkande kommunerna delta på semi-

narier där utomstående föreläsare presenterade olika verksamhetsstyrningsmodeller för dem. 

Utifrån den information som därigenom införskaffades var det sedan upp till varje enskild 

kommun att utforma ett hälsobokslut som skulle uppfylla deras egna behov.   

Projektledare Maria Hagbom, för Sigtuna kommun, ansåg att välfärdsbokslutet överensstämde 

med de mål för arbetsgivarpolitiken som var uppställda inom kommunen. Sigtunas hälso-

bokslut är baserat på komponenter som framtagits för att beskriva deras målsättning med det 

hälsofrämjande arbetet. Dessa komponenter är snarlika de som presenteras i modellen för väl-

färdsbokslut. Sigtunas modell är dock något snävare och innehåller inga enskilda komponen-

ter för Boende, närservice och omgivande miljö, Tillgång till rekreation och kultur samt Sä-

kerhet och trygghet. Istället har fokus lagts på de komponenter som rör rena arbetslivsfrågor, 

vilket är rimligt då de fokuserat på kommunens anställda och inte dess invånare, till skillnad 

från vad välfärdsmodellen egentligen är avsedd för. I övrigt är likheten slående mellan Sigtu-

nas modell och den för välfärdsbokslut. Enligt Folkhälsoinstitutet m.fl. är inte avsikten att 

organisationen ska följa deras modell och dess komponenter till punkt och pricka. Istället ska 

modellen ses som ett förslag som ska vidareutvecklas efter behov. På just detta sätt har Sig-

tuna kommun gått till väga då de lagt fokus på de komponenter som överensstämt med kom-

munens tankar om välfärd och hälsa. Därefter har de kopplat ett antal mätbara nyckeltal till 

komponenterna som stämmer överens med deras mål och ambitioner.  

Även för Skellefteå kommun kändes välfärdsbokslutets form och struktur lockande. Kommu-

nen ville att hälsobokslutet skulle fungera på samma sätt som välfärdsbokslutet genom att 

vara ett instrument för både styrning och uppföljning. Fokus skulle ligga på en god arbets-

miljö för att främja medarbetarnas hälsa. Precis som i Sigtuna kommun är Skellefteå kom-

muns modell för hälsobokslut vid en jämförelse påfallande lik modellen för välfärdsbokslut. 

På liknande sätt som i välfärdsbokslutet har de utifrån kommunens egna behov tagit fram ett 
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antal komponenter som ska vara nyckelområden för en hälsosam arbetsmiljö. Hälsokompo-

nenterna liknar även för Skellefteå dem som finns i välfärdsbokslutet, men som nämnts tidi-

gare är de följaktligen mer inriktade på god arbetsmiljö och hälsa. Hälsokomponenterna kan 

sedan, på samma sätt som i välfärdsbokslutet, kopplas till ett antal nyckeltal som ska mäta 

hälsoläget i verksamheten. Med hjälp av nyckeltalen utformas hälsobokslutet, där hälsoläget i 

kommunen sedan kan utläsas. Åtgärder sätts därefter in vid behov. Skellefteå har efterliknat 

struktur och tankegångar som finns hos välfärdsbokslutet, men sedan utformat sitt hälso-

bokslut så att det ska passa kommunen och dess särskilda behov. En liknelse som dock kan 

urskiljas vid en jämförelse med den modell som Aronsson och Malmquist presenterar, är att 

Skellefteås hälsobokslut förutom nyckeltal även innehåller en hälsoberättelse. Innehållet i 

hälsoberättelserna verkar däremot skilja sig åt. Hälsoberättelsen i Aronsson och Malmquists 

modell innehåller kommentarer om hur statistiken förändrats sedan föregående år, samt kom-

mentarer om nyckeltalen, enskilt och i relation till varandra. Skellefteås hälsoberättelse be-

skriver istället pågående projekt, hur väl kommunen lyckats med dem samt vilka resultat som 

projekten lett till. 

Vi har följaktligen konstaterat att både Sigtuna och Skellefteå kommun inspirerades av och 

fastnade för strukturen hos den modell för Lokala välfärdsbokslut som Folkhälsoinstitutet, 

Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet tagit fram. Det lokala välfärdsbokslutet 

är primärt framtaget för att mäta välfärden hos invånarna i en kommun, men Skellefteå och 

Sigtuna har istället fokuserat på hälsan bland de anställda, och sedan utformat sina hälso-

bokslut efter kommunernas egna behov och visioner. Detta ser vi som ett klokt val med tanke 

på att de då sannolikt får ut mesta möjliga nytta ur det.  

5.2 Vilken funktion har hälsobokslutet fått i respektive kommun?  
När projektet drog igång fanns ingen klar hälsobokslutsmodell att tillämpa, det var få som var 

insatta i vad ett hälsobokslut egentligen innebar. Det var således upp till kommunerna själva 

att ge hälsobokslutsbegreppet ett innehåll samt att bedöma dess användbarhet. 

I Sigtuna kommun har hälsobokslutet smidigt kunnat integreras i den övriga verksamhetsstyr-

ningen. Både Liukkonen och Gröjer och Johanson menar att det är viktigt att göra personalen 

delaktig i bokslutsarbetet för att öka förståelsen kring hälsobokslutsfrågorna och nå så posi-

tiva resultat som möjligt. Detta är något som Sigtuna har tagit fasta på då de flesta medarbe-

tare varit engagerade i utvecklingsarbetet. Vi tror även att Sigtunas val att ändra bokslutets 

namn till ”Personalen” bidrar till att de anställda lättare kan relatera till begreppet.  

Idag redovisas hälsobokslutet i Sigtuna både i extern form, genom ”Personalen”, och även 

tillsammans med årsredovisningen. De resultat som framkommer i hälsobokslutet redovisas 

också enskilt för varje förvaltning och enhet. Enligt modellen för välfärdsbokslutet ges största 

styreffekt om siffrorna från hälsobokslutet även används i de andra ekonomiska processerna, 

från budget till årsredovisning och bokslut. I Sigtuna börjar räkenskapsåret med att målen för 

hälsan sätts gemensamt av alla verksamheter i kommunen utifrån de tio komponenter hälso-

bokslutsmodellen innehåller. Dessa mål samt åtgärder för att nå dem sammanställs i årets 

budget. I bokslut och årsredovisning följs dessa mål sedan upp genom de resultat som genere-

rats i medarbetarenkäten. Varje förvaltning och enhet ansvarar själva för att ta fram åtgärder 
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om målen inte infriats och ha med dessa i nästföljande budget för kommunen. Denna cykel är 

uppbyggd på samma sätt som den Principmodell för välfärdsbokslut som presenterats i av-

snittet om Lokala välfärdsbokslut. Hälsobokslutet i Sigtuna kommun fungerar liksom väl-

färdsbokslutet som ett uppföljningsinstrument för hälsan/välfärden i verksamheten. 

Liukkonen menar att hälsobokslutet ska fungera som ett instrument för att öka kunskapen om 

arbetsmiljön, för att se vilken inverkan hälsan har på verksamheten och vice versa. Hagbom, 

som verkat som projektledare för Sigtuna kommun under projekttiden, menar att hälso-

bokslutet inte fått den hälsofunktion som från början var tanken. Hon menar att modellen idag 

istället mer fungerar som ett balanserat styrkort för verksamheten och att fokuset på hälso-

bokslutsfrågorna alltjämt dalat sedan projekttiden. 

Skellefteå ville förena områdena ekonomi, personal och verksamhet till en hälsofrämjande 

enhet, och integrera hälsobokslutet i den övriga verksamhetsstyrningen. De har precis som 

Sigtuna lyckats genomföra detta på ett smidigt sätt. Något som passade sig väl i tiden var att 

kommunen gick över från vanlig ekonomistyrning till balanserad styrning under projektets 

gång. Ett av perspektiven inom den balanserade styrningen ska fokusera på medarbetarna, 

detta kan sannolikt ha bidragit till att underlätta integreringen av hälsobokslutet.  

Hälsobokslutet fungerar följaktligen på samma sätt som välfärdsbokslutet, genom att vara 

både ett styrnings- och uppföljningsinstrument. Det ska följa upp vad som hänt under det 

gångna året samt även ge vägledning för de insatser som behöver sättas in för att nå de fast-

ställda målen. Övergripande mål för hela kommunen samt enskilda mål för varje förvaltning 

fastställs. Varje förvaltning arbetar sedan på olika sätt för att nå både kommunens övergri-

pande mål samt förvaltningens enskilda mål. Hälsobokslutet klargör sedan om målen har upp-

fyllts. Om det visar sig att något mål inte har blivit uppfyllt, ska åtgärder sättas in för att kun-

na nå målen.  

Aronsson och Malmquist menade att det i framtiden är meningen att hälsobokslutet ska ingå i 

det ordinarie bokslutet i organisationen, och inte visas som en fristående del. I Skellefteå var 

det mycket betydelsefullt att hälsobokslutet skulle vara en del av den vanliga styrningen i 

kommunen och inte något som redovisades vid sidan av denna. År 2005 ingick Skellefteås 

hälsobokslut i den traditionella årsredovisningen, och var då ingen ”specifik” produkt. Men 

detta var något som inte kändes helt tillfredsställande, då all väsentlig information som hälso-

bokslutet skulle innehålla inte rymdes inom ramarna för den vanliga årsredovisningen. Efter 

att ha gjort en utvärdering beslutades att hälsobokslutet skulle bli helt fristående, sedan år 

2006 redovisas hälsobokslutet således som en särtryckt del vid sidan av den ordinarie årsre-

dovisningen. Skellefteå har till skillnad mot Sigtuna fortsatt att kalla bokslutet just hälso-

bokslut.   

Aronsson och Malmquist fokuserar på hur organisationer ska vårda sina immateriella till-

gångar, och därmed de anställda. Skellefteå kommun är mycket måna om sina medarbetare 

och har ett stort fokus på deras välbefinnande. Kommunen menar att hälsobokslutet ska av-

spegla organisationens arbete med hälsofrågor, och klargöra hur bra kommunen har lyckats nå 

sina fastställda mål. De är dessutom angelägna om att visa detta utåt, något som är betydelse-

fullt för att bland annat kunna attrahera och rekrytera nya medarbetare. Då kommunerna inom 
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några år räknar med ett stort behov av nyanställningar, eftersom åtskilliga medarbetare kom-

mer att pensioneras, är det således en viktig aspekt att ses som en attraktiv arbetsgivare. I Sig-

tunas fall förefaller sig däremot inte största fokus ligga på medarbetarna, därmed inte sagt att 

de inte är måna om sina anställda, men för dem handlar målet först och främst om en kva-

litetssäkring av arbetsgivarpolitiken. 

Vi anser att både Sigtuna och Skellefteå har lyckats avspegla verksamhetens arbete med häl-

sofrågor genom sina respektive hälsobokslut. Genom att de följt den principmodell som pre-

senterats i modellen för välfärdsbokslut har de integrerat hälsobokslutet i övriga verksamhets-

processer under året. Idag fungerar hälsobokslutet således som ett styrnings- och uppfölj-

ningsinstrument i båda kommunerna. 

5.3 Vilka synpunkter finns beträffande målet att skapa en gemensam hälso-
bokslutsmodell för kommunal verksamhet?    

Ett utav målen med hälsobokslutsprojektet var att utveckla ett förslag till en gemensam hälso-

bokslutsmodell som skulle kunna användas inom den kommunala sektorn. På så sätt skulle 

jämförelser mellan olika kommuner möjliggöras och fler skulle kanske lockas till att införa 

hälsobokslutet i sin verksamhetsstyrning.  

Grundarna av de hälsobokslutsmodeller som presenterats i referensramen är oeniga beträf-

fande om det är möjligt att utveckla en sådan ”standardmodell” eller inte. Enligt Liukkonen 

ska hennes modell endast fungera som en skiss att inspireras av och inte ett färdigt bokslut. 

Tanken är att organisationen själv ska arbeta fram en färdig sammanställning över hälsoläget 

utefter sina individuella förutsättningar och att en enda modell som passar alla typer av orga-

nisationer är omöjlig att utveckla. Aronsson och Malmquist hoppas däremot att just deras mo-

dell ska kunna användas som standardmodell och att detta ska öka möjligheterna att göra jäm-

förelser sinsemellan organisationer. Folkhälsoinstitutet, Landstingsförbundet och Svenska 

kommunförbundet som gemensamt utvecklat modellen för Lokala välfärdsbokslut ser, liksom 

Liukkonen, sin modell som ett uppslag som sedan är ämnad att anpassas utefter den egna 

kommunens behov. De har trots detta förhoppningen att välfärdsbokslutet ska möjliggöra 

jämförelser kommuner emellan för att synliggöra kommuninvånarnas välbefinnande. För att 

kunna göra korrekta jämförelser mellan olika kommuner genom deras hälsobokslut anser vi 

att dessa bokslut måste innehålla vissa gemensamma faktorer. Det är därför rimligt att upp-

rätta några obligatoriska indikatorer eller nyckeltal för att dessa likhetsgranskningar ska kunna 

göras på ett objektivt sätt. Revisorn Stefan Engström är kritisk mot hälsobokslut och menar att 

jämförelser mellan kommuner skulle ge en vilseledande avbild av verkligheten eftersom sys-

selsättningsgraden i olika regioner skiftar. I norrland, där arbetslösheten är högre, är siffrorna 

för antalet sjukdagar högre, handikappstöd vanligare, och förtidspensionering förekommer i 

större utsträckning. Detta menar Engström har sin grund i andra orsaker än att arbetsuppgif-

terna i dessa delar av landet är mer sjukdomsskapande, varför sådana jämförelser inte skulle 

bli rättvisa. 

Hagbom, för Sigtuna kommun, menar att det är omöjligt att utveckla en modell som skulle 

kunna användas generellt inom den kommunala sektorn. Hon menar att kommuner ser så pass 

olika ut i sin organisation och har olika problemområden. De har därför utvecklat en egen 
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modell som är speciellt anpassad för deras specifika organisation. Även Skellefteå kommun 

anser att en allmän hälsobokslutsmodell som ska vara användbar inom den kommunala sek-

torn är svår att utforma. Många kommuner verkar emellertid tycka att jämförande nyckeltal 

angående medarbetarskap och arbetsmiljö skulle behövas.  

Sammantaget tror vi att det är svårt att upprätta en gemensam hälsobokslutsmodell som skulle 

vara tillämpbar i alla organisationer eller kommuner. Visserligen skulle en färdig modell spara 

både tid och resurser, men svårigheterna med att anpassa den efter individuella mål och förut-

sättningar skulle bli för stora. Statistisk redovisning av sjukfrånvaro i verksamheter med fler 

än tio anställda är sedan år 2003 redan obligatoriskt i årsredovisningen. Denna siffra räcker 

möjligen som jämförelsetal mellan organisationer. Vår slutsats är att hälsobokslutet bäst läm-

par sig för att ha en intern funktion i verksamheten för att nå enskilda mål för hälsan bland 

medarbetarna, eftersom organisationer ser så pass olika ut. Då kan verksamheten på egen 

hand välja bokslutets upplägg och innehåll och är inte primärt ämnad för jämförelser. Vår 

rekommendation till de verksamheter som planerar att införa hälsobokslut i verksamhetsstyr-

ningen är att hämta inspiration från de befintliga hälsobokslutsmodellerna, på det sätt som 

Sigtuna och Skellefteå kommun har gjort, för att sedan välja ut de indikato-

rer/nyckeltal/komponenter som stämmer in på just deras visioner för hälsan i verksamheten.  

5.4 Har hälsobokslutsarbetet lett till att hälsan synliggjorts och sjukfrån-
varon minskat?  

Regeringens handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet, 11-punktsprogrammet, hade som mål 

att förbättra arbetsmiljön samt att minska ohälsan i organisationer. Enligt Cronsell, Engvall 

och Karlsson har arbetsmiljön en stor betydelse för sjukskrivningstalen. Sjukfrånvaron och 

dess utveckling är ett stort problem och därför menar de att organisationer kan tjäna mycket 

på att införa hälsofrämjande åtgärder, med avsikt att förbättra arbetsmiljön och därmed de 

anställdas hälsa. För att kunna skapa en attraktiv arbetsplats och samtidigt förbättra och även 

bevara medarbetarnas hälsa, bör organisationen ha som utgångspunkt att fokusera på de fakto-

rer som skapar god hälsa istället för att enbart lägga fokus på sjukfrånvaron. Syftet med bok-

slutet skulle även enligt Gröjer och Johanson vara att organisationer tar med hälsofrågor i sin 

styrning och redovisning, och därigenom kunna minska de kostnader som exempelvis upp-

kommer av sjukfrånvaron Vid projektets start var kommunernas sjuktal mycket höga och en 

av utgångspunkterna var att kunna reducera dessa siffror, samt att även väcka uppmärksam-

heten kring hälsofrågor och få upp dem på agendan, tillsammans med övriga ekonomiska frå-

gor i verksamheten, för att medarbetarna på så vis även skulle bevara hälsan. 

Enligt statistiken, som finns att tillgå över de anställdas procentuella sjukfrånvaro i de båda 

kommunerna kan utläsas att sjukfrånvaron i dessa kommuner är högre än den genomsnittliga 

sjukfrånvaron för hela riket. Sigtuna kommun hade år 2003 en sjukfrånvaro på 8,1 procent av 

ordinarie arbetstid och Skellefteå uppvisade siffror på hela 11,6 procent. Samma år var den 

genomsnittliga siffran för landet endast 6,1 procent. Sjukfrånvaron i kommunal verksamhet 

har visat sig vara högre än i många andra typer av organisationer vilket också var anledningen 

till att regeringen inrättade den sjätte punkten i 11-punktsprogrammet, som syftade till att 

minska ohälsan inom den offentliga sektorn. Vi tror att de höga sjukfrånvarotalen i Skellefteå 



32 
 

går att förklara genom kritiken i Stefan Engströms tes om de regionala skillnader som finns 

mellan organisationer i de norra delarna av landet och dem i de mer tätbebyggda områdena. 

För Sigtuna kommun var inte det primära målet att fokusera på den individuella hälsan, vilket 

har skiljt dem från Skellefteå och övriga kommuner i projektet. Det grundläggande målet var 

istället att utveckla och kvalitetssäkra arbetsgivarpolitiken inom kommunen. Trots detta har 

kommunen genom upprättande av hälsobokslut lyckats med att synliggöra hälsan i organisa-

tionen eftersom de genom bokslutet spritt ljus på hälsofrågorna. Sigtuna sänkte mellan åren 

2003 och 2007 sin sjukfrånvaro med 1,5 procentenheter, vilket är en reducering av andelen 

sjukfrånvarande med 18,5 procent21. Tydligt är att kvinnorna är den genusgrupp som bidrar 

till den höga procentuella sjukfrånvaron i kommunen, men det är också denna grupp som stått 

för den största nedgången under perioden. Det är svårt att avgöra om denna nedgång har sin 

grund i hälsobokslutsprojektet. Värt att nämna är att Sveriges samlade sjukfrånvaro för sam-

ma period avtog med 1,6 procentenheter, vilket är en större nedgång av andelen sjukfrån-

varande än Sigtuna, med sina dryga 26 procent22. Det är därför möjligtvis så att sjukfrånvaron 

beror på andra orsaker än just införandet av hälsobokslut i verksamhetsstyrningen. Hagbom 

tror att bidragande faktorer till minskningen är ändrade sjukskrivningsregler samt den perso-

nalomsättning som skett, där äldre går i pension och yngre nyanställs. Denna teori stämmer 

överens med den förklaring som Svenskt Näringsliv ger, där de menar att nedgången som 

skett de senaste åren beror på att företagen nu på egen hand ansvarar för att betala ut sjuker-

sättning samt att karenstiden har utökats. Detta tror vi sammantaget bidrar till att pliktkänslan 

bland medarbetarna blir högre och att de kommer till arbetet trots lindrigare åkommor. 

Skellefteå kommun har lyckats sänka sjukfrånvaron för varje år som gått sedan kommunen 

anslöt sig till hälsobokslutsprojektet. Mellan perioden 2003 och 2007 reducerades sjukfrån-

varosiffrorna med 3,8 procentenheter, vilket är en minskning av andelen sjukfrånvarande med 

32,8 procent23. Denna siffra kan sättas i relation till densamma för hela riket, som under sam-

ma period minskade med 26 procent. Dock kan sänkningen bero på annat än just själva hälso-

bokslutet, men Lindfors menar att det varit en stor bidragande orsak då det sedan projektets 

start väckts ett stort intresse och blivit mycket populärt att tala om hälsofrågor. Hon menar att 

hälsobokslutet beskriver alla de hälsofrämjande åtgärder som vidtagits, och dessa åtgärder har 

helt klart gett resultat. Vi kan således se att kommunen lyckats synliggöra hälsan genom att ha 

väckt uppmärksamheten kring begreppet hälsobokslut, och fått upp hälsofrågor på agendan. 

Eftersom sjukfrånvaron i Skellefteå kommun minskat mer än genomsnittet för hela Sverige 

frågar vi oss om det kan finnas ett samband mellan denna reducering och de åtgärder och ak-

tiviteter som införts för att förbättra hälsoläget och arbetsmiljön i kommunen. Vi tror inte att 

det är enbart hälsobokslutet som lett till de förbättrade resultaten, utan det finns sannolikt en 

rad bidragande faktorer till den positiva utvecklingen. Däremot ger hälsobokslutet en väldigt 

bra sammanfattning av alla förbättrande insatser.  

                                                 
21 1,5/8,1 = 0,185 

22 1,6/6,1 = 0,262 

23 3,8/11,6 = 0,3275 
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Kontentan av denna analys är att det är svårt att säga om de minskade sjukfrånvarotalen beror 

på hälsobokslutsarbetet eller om de helt enkelt kan förklaras av de trender som finns i hela 

landet, vilka har sin grund i andra faktorer. Vi kan dock inte hitta andra än positiva följder av 

att fokus, genom detta hälsobokslutsprojekt, i större utsträckning har lagts på hälsofrågorna 

och att dessa kommit upp på agendan och integrerats i kommunernas verksamhetsstyrning. 

5.5 Sammanfattning av slutsatserna: 

 Svar utifrån de enskilda kommunerna samt eventuella övriga synpunkter 

Vad är hälso-
bokslutsmo-
dellen base-
rad på? 

Sigtuna kommun - Hälsobokslutet är baserat på modellen för lokala välfärdsbokslut 
och innehåller likartade komponenter. Sigtuna har dock enbart inkluderat dem som rör 
rena arbetslivsfrågor. 

Skellefteå kommun – Hälsobokslutet bygger på modellen för lokala välfärdsbokslut, 
och innehåller liksom välfärdsmodellen komponenter och nyckeltal, men med fokus på 
god arbetsmiljö och hälsa. 

Vilken funk-
tion har häl-
sobokslutet 
fått i respek-
tive kom-
mun? 

Sigtuna kommun - Hälsobokslutet redovisas både i extern form, och kallas då ”Perso-
nalen”, samt tillsammans med årsredovisningen. Modellen fungerar som ett uppfölj-
ningsinstrument för hälsan i organisationen.  

Skellefteå kommun – Hälsobokslutet redovisas i sin helhet vartannat år. Det tillhör 
årsredovisningen, men presenteras som en särtryckt produkt.  Bokslutet har integrerats 
i kommunens övriga verksamhetsstyrning och fungerar nu som både styr- och uppfölj-
ningsinstrument. 

Vilka syn-
punkter finns 
beträffande 
målet att ska-
pa en gemen-
sam hälso-
bokslutsmo-
dell för kom-
munal verk-
samhet? 

Sigtuna kommun - Maria Hagbom anser att det är omöjligt att utveckla en modell som 
ska kunnas användas generellt inom den kommunala sektorn. Hon menar att kommuner 
skiljer sig så pass mycket åt organisationsmässigt och har olika problemområden. 

Skellefteå kommun – Inga-Lill Lindfors menar att en generell hälsobokslutsmodell för 
kommunal verksamhet är svår att utforma. Dock framhåller hon att många kommuner 
gärna vill ha jämförande nyckeltal beträffande arbetsmiljö och medarbetarskap, för jäm-
förelse organisationer emellan. 

Övrigt - Liukkonen och grundarna för välfärdsbokslutet tror inte på någon allmängiltig 
modell. Aronsson och Malmquist är övertygade om att deras modell ska kunna användas 
som en standardmodell. Revisorn Stefan Engström menar att jämförelser mellan organi-
sationer inte går att göra på ett rättvisande sätt. 

Har hälso-
bokslutsarbe-
tet lett till att 
hälsan synlig-
gjorts och 
sjukfrånva-
ron minskat? 

Sigtuna kommun - Sjukfrånvaron sjönk mellan åren 2003 och 2007 med 1,5 procent-
enheter, vilket är en reducering av andelen sjukfrånvarande med 18,5 procent. 

Skellefteå kommun - Sjukfrånvarosiffrorna reducerades med 3,8 procentenheter 2003- 
2007, vilket är en minskning av andelen sjukfrånvarande med 32,8 procent. 

Övrigt – Andelen för Sveriges samlade sjukfrånvaro sjönk under samma period med 26 
procent. Det är svårt att uttala sig om resultaten i kommunerna beror på hälso-
bokslutsarbetet eller andra orsaker såsom ändrade sjukskrivningsregler och personal-
omsättning. 

Tabell 5-1 Sammanfattning av slutsatserna. (Egen konstruktion) 
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 
I detta avslutande kapitel summeras våra reflektioner över de slutsatser som framkommit i 

föregående avsnitt. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning.  

6.1 Slutdiskussion 
Under uppsatstidens gång har vi ofta möts av frågande blickar när vi berättat att vi skriver ett 

examensarbete inom ämnet hälsobokslut. Det är få som är bekanta med termen och även för 

de som känner till dess innebörd är innehållet inte klart definierat. Vi tycker att det, av just 

den anledningen, har varit väldigt intressant att fördjupa sig inom detta främmande och svår-

bestämda område. Nedan följer våra reflektioner över de slutsatser vi kommit fram till genom 

vårt uppsatsarbete. 

Vår allmänna slutsats är att kommunerna genom sin medverkan i hälsobokslutsprojektet har 

spridit ljus på hälsofrågorna vilket i sig är en väldigt positiv följd.  

Kommunerna har gått tillväga på olika sätt vid utarbetningen av sina bokslut och de använder 

sig idag utav olika komponenter och nyckeltal. Sigtuna kommun har dessutom valt att byta 

namn på bokslutet till ”Personalen”, förmodligen på grund av att medarbetarna lättare ska 

kunna ta det till sig. Vid första anblicken ser hälsoboksluten således väldigt olika ut. Vi anser 

inte att det är så underligt att boksluten, till synes, skiljer sig så mycket åt, då det idag inte 

finns någon allmänt vedertagen definition av begreppet ”hälsobokslut” och vad ett sådant ska 

innehålla. Trots detta fungerar hälsobokslutet på ett liknande sätt i båda kommunerna där det 

verkar som ett styr- och uppföljningsinstrument för medarbetarnas hälsa i verksamheten. Ef-

tersom målen med hälsobokslutet varierar mellan olika verksamheter anser vi det enbart posi-

tivt att varje organisation på egen hand får utforma sina hälsobokslut och då kan anpassa de-

signen efter individuella målsättningar. Vi tror inte att det är givande att försöka utveckla en 

hälsobokslutsmodell som ska gå att applicera på alla kommuner, då varje kommun tacklar 

olika problem och därför har olika mål med det hälsofrämjande arbetet. Vi anser att organisa-

tionerna gör bäst i att låta sig inspireras av de förslag som finns att tillgå genom exempelvis 

Liukkonens hälsobokslutsmodell och välfärdsbokslutet men att sedan noga anpassa dem efter 

egna förutsättningar.  

Det är svårt att uttala sig om de minskade sjukfrånvarotalen i kommunerna sedan projektets 

start beror på hälsobokslutets införande eller om de grundar sig på andra faktorer. Vår kvalifi-

cerade gissning är att Skellefteå kommun, som minskat sin sjukfrånvaro med nästan 33 pro-

cent på fem år, har lyckats synliggöra hälsan i organisationen och att orsaken till minskningen 

delvis kan tillskrivas hälsobokslutsarbetet. Med Sigtuna kommun är det svårare att utläsa då 

de haft en mindre reducering under perioden än hela riket i stort. 

Sammanfattningsvis anser vi att det finns en hel del att vinna på ett införande av hälsobokslut 

i en organisation. Det är ett synnerligen bra sätt att spegla verksamhetens arbete med hälso-

frågor, både för att medarbetarna ska se det, och även för att visa det utåt för externa intres-

senter. Något som är av stor vikt är att alla medarbetare engageras på ett eller annat sätt i häl-

sobokslutsarbetet. Det är som sagt ett relativt svårtolkat begrepp, därför tror vi att ju mer kun-



35 
 

skap, förståelse och engagemang som finns i samband med hälsobokslutet, desto fler positiva 

effekter kan det ge.   

6.2 Förslag till vidare forskning 
Under uppsatstidens gång har vi stött på intressanta områden som vi på egen hand inte hunnit 

undersöka vidare. Dessa presenterar vi nedan: 

Det vore intressant att göra en bredare studie angående frågeställningen Har hälsoboksluts-

arbetet bidragit till att hälsan synliggjorts och sjukfrånvaron minskat, där fler organisationer 

undersöks. Finns det några samband mellan upprättande av hälsobokslut och minskad sjuk-

frånvaro? 

I vår studie har vi studerat våra frågeställningar utifrån två kommuners perspektiv. Det skulle 

även vara intressant att se om undersökningen leder till liknande svar om den genomförs på 

privat verksamhet. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide  

Respondent:   Plats och datum:  

Intervjuare: Anna och Katarina Total intervjutid: 

   

Inledande frågor: 

o Din bakgrund och dina arbetsuppgifter/funktion på kommunen? 

o Vilken roll hade du vid införandet av hälsobokslutet? 

Införande: 

o Varför valde ni att ta fram ett hälsobokslut/medverka i det statliga projektet? 

o Vad har/hade ni för mål med hälsobokslutsarbetet? 

o Hur gick implementeringen till? Ledde den till några problem? 

o Har ni haft någon speciell modell som inspirationskälla vid utformningen av 

hälsobokslutet? Till exempel Aronsson & Malmqvist eller Liukkonen. 

Tillämpning: 

o Vilka är delaktiga med att ta fram information till hälsobokslutet? 

o Vilka nyckeltal använder ni er utav? 

o Vilken funktion har hälsobokslutet? Intern/externt? 

o Vilka styrkor/svagheter finns det med hälsobokslut? 

o Vilka positiva/negativa resultat har ni sett av hälsobokslutsarbetet? 

o På vilket sätt används informationen? 

o Vilken roll spelar hälsobokslutet i er verksamhetsstyrning? 

o Vidtar ni några åtgärder om ni inte når uppsatta mål? 

Efter projektet: 

o Varför har ni fortsatt att göra hälsobokslut efter projektet avslutats?  

o Har ni förändrat utförandet? Varför? 

o Infriades målen ni ställde upp inför hälsobokslutsprojektet? 
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Kompletterande frågor: 

Sigtuna kommun: 

o Har hälsan synliggjorts genom hälsobokslutsarbetet på så sätt att sjukfrånvaron mins-

kat? 

o Är de värden ni tagit fram på komponenterna i era hälsobokslut enbart baserade på 

medarbetarenkäten eller även på andra faktorer?  

o Finns det några konkreta exempel på hälsofrämjande åtgärder som vidtagits sedan pro-

jektets start? 

o I er broschyr "Plan för hälsobokslut i Sigtuna kommun 2002-2005" nämner ni bl.a. att 

några interna mål var att Kvalitetssäkra arbetsgivarpolitiken samt att bli en attraktiv 

arbetsgivare inför det ökande personalförsörjningsarbetet i framtiden. Är dessa mål in-

friade? 

Skellefteå kommun: 

o Målet med regeringens hälsobokslutsprojekt var ju bland annat att utveckla en generell 

modell för hälsobokslut som skulle kunna användas inom den kommunala sektorn. Är 

detta något som ni upplever har åstadkommits? 

o Ni nämner att ni inspirerades av välfärdsbokslutet, var det något som ni tidigare arbe-

tat med? 

o Hur kom ni fram till nyckeltalen? 

o Vilka är de hälsokomponenter som ska vara gemensamma för hela kommunen? 
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Bilaga 2 - Sigtuna kommuns medarbetarenkät 

Denna enkät är direkt hämtad från Medarbetarenkät 2006, (Sigtuna kommun, 2006). 

Bakgrundsinformation Kryssa dina svar med X i rutan 

1) Kön:  Kvinna  Man 

2) Ålder:  Under 29 år      30-49 år      Över 50 år 

3) Anställningsform:  Tillsvidareanställd (fast anställd)  

 Visstidsanställd (vikariat, projektanställning och dylikt) 

4) Sysselsättningsgrad i procent av heltid 
 100 %    99-75 %  74-40 %      Mindre än 39 % 

5) Anställningstid i Sigtuna kommun 
 Mindre än 1 år  1-5 år   Mer än 5 år 

6) Personalkategori 
1)  Administrativ personal/handläggare   7)  Anläggningsarbetare/yrkesarbetare 

2)  Förskollärare, fritidspedagoger, 

          barnskötare    8)  Kulturarbetare (Museet, bibliotek, fritidsgård) 

3)  Lärare    9)  Skolpersonal ej lärare (skolsköt., SYV, psykolog m fl) 

4)  Skolmåltidspersonal  10)  Tekniker/inspektörer/ tekn. projektledare 

5)  Vaktmästare, växel/receptions- 

          personal                                              11)  Chef/verksamhetsledare/arbetsledare 

6)  Social/vård/omsorgspersonal 12)  Övriga 
 
Frågor om hur du upplever din arbetssituation 

Nedan följer sammanlagt 58 påståenden om din arbetssituation inom 13 frågeområden. Ringa in eller kryssa för den 

siffra som stämmer för dig och där 1= Instämmer inte alls och där 4 = Instämmer helt. Om du inte kan ta ställning 

till påståendet markera du där 0 = Kan ej ta ställning. 

Område 1: Din arbetsmiljö  Instämmer   Instämmer Kan ej ta

   Inte alls   helt ställning 

7) Mitt arbete är omväxlande.  1 2 3 4  0 

8) Jag har ett fysiskt lätt arbete.  1 2 3 4  0 

9) Mitt arbete är fysiskt rörligt.  1 2 3 4  0 

10) Jag har bekväma arbetsställningar. 1 2 3 4  0 

11) Jag upplever min fysiska arbets- 

miljö i det stora hela bra.  1 2 3 4  0 

Område 2: Dina arbetsförhållanden  Instämmer   Instämmer Kan ej ta

   Inte alls   helt ställning 

12) Jag hinner lätt med alla mina 

arbetsuppgifter under min arbetstid. 1 2 3 4  0 

13) Mitt arbete är lugnt och behagligt. 1 2 3 4  0 

14) Jag har ett stort ansvar i min 

arbetssituation.  1 2 3 4  0 

15) Jag stannar ibland hemma  

(sjukskriver mig eller tar ledigt) för att 

 jag inte trivs på mitt arbete.   1 2 3 4  0
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Område 3: Sociala relationer  Instämmer   Instämmer Kan ej ta

   Inte alls   helt ställning 

16) Jag har stort stöd av mina 

arbetskamrater.  1 2 3 4  0 

17) Jag har stort förtroende för mina 

arbetskamrater.  1 2 3 4  0 

18) Vår arbetsplats kännetecknas av en 

god stämning mellan alla.   1 2 3 4  0 

19) Jag har ofta och många kontakter 

med andra i mitt arbete (t ex invånarna 

i kommunen, elever, kunder osv). 1 2 3 4  0 

 

Område 4: Ledarskap  Instämmer   Instämmer Kan ej ta

   Inte alls   helt ställning 

20) Jag har stort stöd av min  

chef/verksamhetsledare/arbetsledare. 1 2 3 4  0 

21) Jag har stort förtroende för min 

chef/verksamhetsledare/arbetsledare. 1 2 3 4  0 

22) Jag har lätt att få kontakt med min 

chef/verksamhetsledare/arbetsledare. 1 2 3 4  0 

23) Min chef/verksamhetsledare/ 

arbetsledare är tydlig med information 

som rör mitt arbete.  1 2 3 4  0 

24) Jag uppmuntras av min chef att 

komma med nya ideér som kan utveckla  

verksamheten.  1 2 3 4  0 

25) Jag får återkoppling från min chef 

hur jag fungerar i arbetet.  1 2 3 4  0 

 

Område 5: Delaktighet och inflytande Instämmer   Instämmer Kan ej ta 

Inte alls   helt ställning 

26) I vår verksamhet arbetar vi mot 

tydliga och realistiska mål för verksamheten. 1 2 3 4  0 

27) Jag kan lätt påverka mina 

arbetstider .  1 2 3 4  0 

28) Jag kan tillräckligt bestämma  

min egen arbetstakt.  1 2 3 4  0 

29) Jag kan tillräckligt mycket  

bestämma när mina arbetsuppgifter 

ska utföras.  1 2 3 4  0 

30) Jag kan påverka när jag ska ta 

ut ledighet och semester.  1 2 3 4  0 

31) Jag kan påverka beslut som berör 

mitt arbete.  1 2 3 4  0 

32) Jag känner till lönekriterierna  

som gäller för min verksamhet.  1 2 3 4  0 

33) Min chef har haft ett bra  

lönesamtal med mig.  1 2 3 4  0 

34) Jag kan påverka min löneutveckling. 1 2 3 4  0



 
 

3(4) 
 

Område 6: Kompetensutveckling Instämmer   Instämmer Kan ej ta

   Inte alls   helt ställning 

35) Mitt arbete ger mig möjlighet att 

lära nytt.   1 2 3 4  0 

36) Mitt arbete ger mig möjlighet att 

utvecklas i yrket.  1 2 3 4  0 

37) Min kompetensutveckling diskuteras 

alltid vid medarbetar/utvecklingssamtal. 1 2 3 4  0 

38) Jag har en egen kompetens- 

utvecklingsplan.  1 2 3 4  0 

39) Jag får den tid jag behöver för  

utbildning.  1 2 3 4  0 

40) När jag fått utbildning/ 

fortbildning har den gett mig bättre  

förutsättningar att klara jobbet.  1 2 3 4  0 
 

 

Område 7: Träning och motion Instämmer   Instämmer Kan ej ta

   Inte alls   helt ställning 

41) Jag tränar och motionerar  

regelbundet varje vecka.  1 2 3 4  0 

42) Min arbetsgivare underlättar för  

mig att träna och motionera.  1 2 3 4  0 

 

 

Område 8: Frågor om sjukfrånvaro 

43) Har du varit sjukfrånvarande mer än 30 dagar under 2006? 
 

 Ja    Nej 
 
44) Om du svarat ja på frågan ovan, i vilken mån beror din sjukfrånvaro på arbetet? 

(Ringa in eller kryssa för siffrorna 1-4 eller 0 om du ej kan ta ställning) 
 
Helt och hållet  Inte alls  Kan ej ta ställning  
 
1 2 3 4  0 
 

 
Område 9:  Frågor om rehabilitering 

45) Om du varit sjukfrånvarande mer än 30 dagar under 2006, har du tillsammans med din 

chef/verksamhetsledare/arbetsledare tagit fram en rehabiliteringsplan för att du ska komma tillbaka till jobbet? 

 Ja    Nej 

46) Om du svarat ja på frågan ovan upplever du att du är nöjd med arbetsgivarens sätt att ta ansvar för rehabiliter-

ingen) (Ringa in eller kryssa för siffrorna 1-4 eller 0 om du ej kan ta ställning) 

 

�ej inte alls  Ja, absolut Kan ej ta ställning 

1 2 3 4  0 
 

Om du inte är nöjd med sättet din arbetsgivare tagit ansvar för din rehabilitering; beskriv med egna ord vad som 

kunde ha gjorts bättre.  

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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Område 10: Mångfald och jämställdhet Instämmer   Instämmer Kan ej ta  

   Inte alls   helt ställning 

47) I vår verksamhet arbetar vi för att skapa 

 en arbetsmiljö som lämpar sig både för kvinnor 

 och män.   1 2 3 4  0 

48) I vår verksamhet arbetar vi för att  

uppmuntra och möjliggöra anställning av 

 underrepresenterat kön.  1 2 3 4  0 

49)  I vår verksamhet arbetar vi aktivt för att 

 båda kvinnliga och manliga arbetstagare  

ska kunna förena förvärvsarbete och 

föräldraskap.  1 2 3 4  0 

50)  Jag tycker att vår verksamhet skulle 

 vinna på att ha medarbetare med  

skiftande etnisk bakgrund.  1 2 3 4  0 

51  I vår verksamhet arbetar vi på att ta 

 tillvara på den kulturella mångfald  

som arbetskamrater från andra länder  

kan erbjuda.  1 2 3 4  0 

52) Jag vet vem jag ska vända mig till om    

 jag blir utsatt för trakasserier eller 

 kränkande särbehandling.  1 2 3 4  0 

53)  På min arbetsplats förekommer inte 

trakasserier eller kränkande särbehandling 1 2 3 4  0 

 

 

Område 11: Information och kommunikation   

    Instämmer   Instämmer Kan ej ta 

 Inte alls   helt ställning 

54) Jag använder mig av kommunens intranät för 

att söka information.  1 2 3 4  0 

55) Jag tycker att det är lätt att använda  

intranät.   1 2 3 4  0 

 

 

Område 12: Meningsfullhet/trivsel Instämmer   Instämmer Kan ej ta

   Inte alls   helt ställning 

56) Jag har ett mycket meningsfullt arbete. 1 2 3 4  0 

57) Jag är i det stora hela nöjd med mitt arbete. 1 2 3 4  0 

 

 
Område 13: Övrigt  
58) Beskriv själv med några nyckelord vad du uppfattar vara viktigast för att du ska må bra på jobbet! 

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Tack för att du tog dig tid att besvara enkäten.
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Bilaga 3 – Regeringens 11-punktsprogram 

Denna bilaga baseras på information från Budgetpropositionen för 2002 (Regeringens proposi-

tion 2001/02:1)  

1. Mål för ökad hälsa i arbetslivet 

Nationella mål för ökad hälsa i arbetslivet skall tas fram. 
 
2. Trepartssamtal mellan regeringen och arbetsmarknadens parter 

Regeringen kommer att ta initiativ till trepartssamtal mellan regeringen och arbetsmarknadens 
parter för att skapa samsyn och samordna insatserna för att främja hälsa i arbetslivet. Arbetsor-
ganisation, ledarskap och inflytande över den egna arbetssituationen är centralt för en bra och 
hälsosam arbetsmiljö. 
  
3. Ekonomiska drivkrafter för arbetsgivare för att förebygga ohälsa 

Regeringen kommer att inleda ett arbete med att ge arbetsgivaren starkare ekonomiska drivkraf-
ter att ta ett större ansvar för arbetsvillkoren och för att integrera det förebyggande och rehabili-
terande arbetet i verksamheten. 
  
4. Utveckling av arbetsmiljöarbetet 

Arbetsmiljöarbetet kommer att utvecklas vidare. Metodutvecklingen inom företagshälsovården 
skall stärkas och en vidareutbildning av regionala skyddsombud kommer att genomföras. Ett led 
i ett sådant arbete kan vara att utveckla arbetsmiljöcertifieringen. 
 
5. Hälsobokslut 

Hälsobokslut, en redovisning av de anställdas hälsoläge hos den enskilde offentlige arbetsgiva-
ren kommer att införas. Förutsättningarna för att få till stånd motsvarande redovisning även i 
privata verksamheter skall undersökas. Därigenom tas ett första steg mot en mer utvecklad per-
sonalekonomisk redovisning. 
  
6. Försök att minska ohälsan inom den offentliga sektorn 

Problemen med långa sjukskrivningar är särskilt stora bland anställda i den offentliga sektorn. 
Regeringen avser att inleda särskilda försök hos några av de stora offentliga arbetsgivarna för att 
förebygga och minska sjukfrånvaron. 
  
7. Förnyelse av rehabilitering – individen i centrum 

Regeringen kommer att inleda ett arbete med att förnya den administrativa hanteringen av sjuk-
fall som bedöms ligga i riskzonen för långtidssjukskrivning samt av den arbetslivsinriktade reha-
biliteringen. Väl fungerande individanpassade rehabiliteringsåtgärder behöver sättas in. 
  
8. Justeringar av den gällande lagstiftningen för att höja kvaliteten i rehabiliterings-

arbetet 

Gällande regler kommer att justeras för att höja kvaliteten i rehabiliteringsarbetet. 
  
9. Former för sjukskrivningsprocessen 

Mönstret för sjukskrivning visar betydande variationer över landet. Socialstyrelsen och Riksför-
säkringsverket skall ges i uppdrag att lämna förslag till utveckling av formerna för sjukskriv-
ningsprocessen. 
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10. Förbättrad statistik och forskning på ohälsoområdet 

Kunskaperna om sjukskrivningsprocessens orsaker, samband och konsekvenser behöver förbätt-
ras. Regeringen avser att återkomma med åtgärder för utvecklad forskning och förbättrad stati-
stik. 
  
11. Förbättrad tillgänglighet till behandling i hälso- och sjukvården 

En viktig del i arbetet för ökad hälsa i arbetslivet är en väl fungerande hälso- och sjukvård. Den 
nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvården innebär att 9 miljarder kronor 
tillförs hälso- och sjukvården under perioden 2001–2004. Landstingen kommer dessutom att 
under perioden tillföras sammanlagt 3 miljarder kronor för att öka tillgängligheten till behand-
ling i hälso- och sjukvården.  
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Bilaga 4 – Hälsobokslutskomponenterna i Sigtuna kommun 

Detta är en sammanfattning som är baserad på broschyren Hälsobokslutsmodellen (2003). 

 

Ett hälsosamt arbetsliv (överordnad) - Ett hälsosamt arbetsliv influeras av de övriga kompo-

nenternas utveckling i både positiv och negativ riktning. Därför är den överordnad de andra 

komponenterna. Denna komponent representerar välbefinnandet och frånvaron från smärtor till 

följd av arbetet. För denna komponent finns ett särskilt index, detta redovisas i avsnitt 4.2.3. 

En god arbetsmiljö - Arbetskvalitén i verksamheten är direkt beroende av arbetsmiljön. Förut-

sättningar för en god arbetsmiljö definieras bland annat genom en bra balans mellan människors 

och organisationens behov, tydliga mål, delaktighet och samverkan mellan ledning och personal. 

Ett utvecklande ledarskap - Ett gott ledarskap ska generera bra resultat, få personalen att växa 

samt främja välbefinnandet i arbetslivet. En god ledare bör kunna hantera olika individer och 

relationer, samt använda en tydlig struktur som ger en känsla av trygghet hos medarbetarna. 

Sociala relationer - Sociala relationer är fundamentalt för varje individ och är ofta av betydelse 

för individens grad av välmående på arbetsplatsen. Gemenskapen på arbetsplatsen kan även un-

derlätta för den anställde att kunna hantera befintliga hälsoproblem. 

Delaktighet och inflytande - Individens känsla av delaktighet i verksamheten och inflytande 

över den egna arbetssituationen bidrar positivt till organisationens resultat och även dess mål-

uppfyllelse. Ett fungerande samarbete med fackliga organisationer och kollegor resulterar ofta i 

denna känsla. 

En tydlig lönepolitik - Ersättning för utfört arbete är för de flesta ett villkor för trygghet i livet 

och därmed en viktig del i individens välmående. Lönen ska vara rättvis och bidra till drivkraft 

hos individen och därmed ge gott resultat för organisationen i stort. 

Kompetensutveckling/kompetensplanering - En planerad kompetensutveckling främjar, enligt 

utredningar, de anställdas hälsa och välmående. Förutom den ekonomiska aspekten bidrar kom-

petensutveckling till att individens kunskaper i vardagslivet ökar vilket främjar livskvalitén.  

Stöd för hälsosamma levnadsvanor - Inom denna komponent ryms begreppet friskvård. Männi-

skors levnadsvanor och livskvalité påverkar sjukfrånvaron på arbetsplatsen. Stöd ska därför ges 

för att främja gemenskapen mellan individer, utveckla en human arbetsteknik samt ge informa-

tion om hur individen kan uppnå en hälsosammare livsstil genom till exempel vardagsmotion. 

Ett fungerande rehabiliteringsarbete - All sjukfrånvaro är inte direkt relaterad till arbetsplatsen 

utan kan ha framkallats av andra åkommor, men det finns även exempel där arbetsplatsen bär 

skulden. Studier visar att en längre sjukskrivning bidrar till passivisering hos individen. Det är 

därför angeläget att ha ett fungerande rehabiliteringsarbete där tiden för återanpassning förkortas 

och risken för återfall minskar. 

Meningsskapande - Meningsskapande är för människor en utveckling som leder till insikter om 

den egna identiteten och sammanhanget med andra. I arbetslivet innebär meningsskapandet att 

personalen har en känsla av kontroll över sin egen arbetssituation samt upplever en känsla av 

samhörighet.
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Bilaga 5 – Hälsobokslutskomponenterna i Skellefteå kommun 

Hälsokomponenterna är sammanfattade utifrån broschyren Sju nycklar till ett friskt arbetsliv 

(2005). 

Hälsa och trygghet i anställningen  

Medarbetarna ska erbjudas en bra arbetsmiljö som främjar hälsan. Alla anställda har ett gemen-

samt ansvar för att bidra till att det målet uppnås. Medarbetare som arbetar deltid ska få öka sin 

sysselsättningsgrad, om de så önskar. Detta skapar trygghet för medarbetarna och är viktigt för 

personalförsörjningen.                                                                                                         

Inflytande och delaktighet 

Verksamheten ska bedrivas med en hög grad av delaktighet av både chefer och medarbetare. Det 

är betydelsefullt att få ta ansvar, för arbetets kvalité och för de anställdas hälsa. 

Kompetensutveckling 

En viktig del av utvecklingsarbetet ska vara att ta fram individuella handlingsplaner för kom-

petensutveckling, samt att finna strukturer för handledning i arbetet, mentorskap och annat stöd 

för ledare. 

Stimulering av forskning och utveckling 

Det är viktigt att kunskapsutvecklingen i verksamheterna får stöd, och detta ska ges i nära sam-

arbete med avdelningar och staber i förvaltningen. De insatser som utförs bygger i största grad 

på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Arbetstid som passar medarbetare och verksamhet 

Medarbetarna ges inflytande då de erbjuds möjlighet att påverka sin egen arbetstid. Flexibla lös-

ningar gällande arbetstid bör gälla för alla verksamheter i kommunen.                                                                                                               

Ett gott ledarskap 

Det är mycket viktigt med ett gott ledarskap för att medarbetarna ska klara av att göra ett bra ar-

bete. Det måste finnas en bra balans mellan givna förutsättningar och de förväntningar som finns 

på ledaren för att denne ska kunna lyckas väl med sin uppgift. Betydelsefulla utvecklingsområ-

den är delaktighet, engagemang, gemensamma värderingar, ansvarstagande samt ekonomiskt 

sinne.  

Belöning och uppskattning 

Ledarna ska se till att medarbetarna blir sedda och uppskattade. De ansvarar för att värdesätta 

individers och gruppers bidrag till verksamheten, och enskilda medarbetare ska kunna belönas 

med t.ex. personligt relaterad kompetensutveckling eller ledighet. Ledarna kan även visa sin 

uppskattning genom att berömma och uppmuntra medarbetarna. Enklare belöningar kan ges, 

såsom blommor, luncher, tårtor mm. 
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Bilaga 6 – Nyckeltalen i Skellefteå kommuns hälsobokslut 

Nyckeltalen är sammanfattade utifrån kommunens Hälsobokslut (2006). 

1. �öjd medarbetarindex 

Detta index baseras på medarbetarenkäten som är gemensam för hela kommunen. De anställda 

får svara på ett stort antal frågor rörande fysisk och psykosocial arbetsmiljö, utvecklingsmöjlig-

heter, ledarskap etc. Avsikten med enkäten är att kommunen vill förbättra kunskaperna om hur 

de anställda upplever sin arbetssituation med avseende på de nämnda aspekterna, för att sedan 

kunna utveckla arbetsplatser, medarbetare och ledare. Ett delindex räknas fram för varje enskilt 

frågeområde och ett NöjdMedarbetarIndex (NMI) skapas efter en sammanvägning av dessa del-

index. 

2. Index för upplevd delaktighet  

I medarbetarenkäten finns en central del med frågor beträffande hur det ligger till med delaktig-

heten i kommunen. Ett delaktighetsindex beräknas genom att sammanväga svaren på ett antal 

frågor. För att öka medarbetarnas delaktighet och inflytande utförs sedan olika insatser inom 

kommunens verksamheter. 

3. Index för ledarskap 

Resultatet av medarbetarenkäten redovisas i två delar, nämligen en chefsprofil och en redovis-

ning för övriga frågeområden i enkäten. Varje överordnad chef går igenom enkätresultatet för 

hans eller hennes ansvarsområde samt resultatet av den personliga ledarprofilen, detta görs till-

sammans med respektive underordnad chef. En sådan genomgång görs genom hela organisatio-

nen tills alla chefer har gått igenom både arbetsgruppens resultat samt egen ledarprofil med sin 

överordnade. Resultaten från enkäten ska sedan vara utgångspunkt för att fortsätta med ett aktivt 

utvecklingsarbete av arbetsmiljön och verksamheten på kommunens arbetsplatser. 

4. Antal medarbetare per chef 

Detta nyckeltal fokuserar på cheferna samt deras underordnade. Det beräknas hur många under-

ställda varje chef har. De som här benämns chefer är personer som har verksamhets-, personal- 

och budgetansvar. 

5. Andel medarbetare med individuell utvecklingsplan 

Skellefteå kommun har som mål att medarbetarsamtal ska hållas varje år och individuella ut-

vecklingsplaner för medarbetarna ska upprättas efter varje samtal. Detta för att:  

- Främja medarbetarnas utveckling 

- Förbättra relationerna på arbetsplatsen 

- Ge en effektivare personalplanering 

- Utveckla verksamheten/servicen 

6. Andel medarbetare med önskad sysselsättningsgrad 

Målsättningen är att de anställda ska få den sysselsättningsgrad de vill ha, både vad gäller högre 

och lägre sysselsättningsgrad. Frågor om detta ställs i medarbetarenkäten och sedan är det me-

ningen att kommunen ska tillgodose medarbetarnas önskemål. 
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7. Andel arbetsplatser med dokumenterad riskbedömning 

Målet är att kartlägga risker över den fysiska, psykiska och även sociala arbetsmiljön. Det resul-

tat som fås fram ska leda till åtgärder om det finns behov för det. 

8. Sjukfrånvaro i procent av överenskommen arbetstid 

Målet är att sjukfrånvaron ska minska med minst en procentenhet per år. Total sjukfrånvaro ska 

anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. 

9. Andel långtidssjukskrivna 

Här mäts långtidssjukfrånvarons andel av sjukfrånvaron i procent. Det finns ett mål att hjälpa de 

som varit sjukskrivna mer än två år tillbaka i arbete och insatser för detta har börjat sättas in. 

10. Andel långtidsfriska 

Med långtidsfrisk menas sjukfrånvaro som är fem kalenderdagar eller mindre per år. Nyckeltalet 

mäts i procentenheter. 

11. Andel kompetenta sökande till lediga tjänster 

Målet är att kommunen ska ha kompetenta sökande till alla lediga tjänster.  

 

  


