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Ämnesord Hälsobokslut, personalekonomisk redovisning  

Sammanfattning 
Inledning  

Hälsobokslutet är ett relativt nytt begrepp som härstammar från flera oli-
ka redovisningsläror. På grund av den höga sjukfrånvaron i Sverige har 
regeringen utformat en handlingsplan med syfte att minska ohälsan. En 
del i denna handlingsplan är den om hälsobokslut. Syftet med hälso-
bokslutet är att företagen ska bli mer medvetna om den hälsostatus som 
råder på arbetsplatsen och utifrån det genomföra hälsorelaterade åtgärder. 

Syfte  

Syftet är att beskriva två olika hälsobokslutsmodeller och sedan jämföra 
tre genomförda hälsobokslut sinsemellan samt med modellerna. Syftet är 
även att klarlägga implementeringsarbetet och utröna om hälsoboksluten 
lett till några effekter i landstingen.  

Metod  

För att få en förståelse för begreppet hälsobokslut och kunna besvara upp-
satsens syfte används den kvalitativa metoden. Jämförelserna av både mo-
dellerna och hälsoboksluten har skett genom litteraturstudier och gransk-
ning av de upprättade boksluten. För att kunna fullfölja den klarläggning 
som förutsätts i syftet har vi genomfört intervjuer med de valda landsting-
en. 

Slutsats 

De jämförelser som gjorts mellan hälsobokslut och modeller visar att häl-
soboksluten skiljer sig på mycket få punkter från modellerna. Vad gäller 
jämförelserna mellan hälsoboksluten i de tre landstingen är de största lik-
heterna att de alla kräver samarbete och är beroende av fungerande perso-
naladministrativa system. De största skillnaderna mellan boksluten är om-
fattningen och antalet verksamheter det implementerats i. Implemente-
ringsarbetet har varit olika svårt för de tre landstingen och svårigheterna 
har bestått i både tekniska problem och bearbetning av stora mängder in-
formation. Hälsobokslutet har lett till positiva effekter på sjukfrånvaron 
och ökat personalengagemang.  
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Abstract 
Background 

Health account is a rather new concept that originates from several differ-
ent schools of accounting. Due to the high number of sick leaves in Swe-
den, the government has developed a document with the purpose of re-
ducing the sick leave and the health account is a part of this plan. The 
purpose of the health account is to make companies and organisations 
more aware of issues concerning health in the workplace. From this point 
it is possible to take steps against illness. 

Purpose 

The purpose is first to describe two different health account models and 
then compare them to three completed health accounts. The purpose is 
also to examine the implementation process and to find out if the health 
accounts have lead to any effects in the county councils. 

Method 

To create an understanding for the expression health account, and to be 
able to answer the purpose of our thesis, we have used a qualitative 
method. Both the comparison of the models and the health accounts were 
realised through studies of literature and reviews of the health acounts. To 
be able to accomplish the clarification that was given in the purpose, we 
have conducted interviews with the selected county councils. 

Conclusion 

Those health accounts that we have studied shows that they differ very 
little from the models. When it comes to the comparison between the 
health accounts, the main similarities are that they all require cooperation 
and they are dependent of well working personal administration systems. 
The main difference between the health accounts is to what extent they 
have been implemented in the organisation. The difficulties concerning 
the implementation have varied between the three county councils. The 
difficulties concern both technical problems and to handle large amounts 
of information. The health accounts had positive effects on sick leave and 
has also increased the interest in questions concerning the employees. 
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1 Inledning 
I detta kapitel ges först en kort introduktion till regeringens arbete som ligger till grund 
för begreppet hälsobokslut. Därefter ges en beskrivning i syfte att redogöra för den senaste 
utvecklingen och trenden inom detta område samt en problemdiskussion. Kapitlet avslu-
tas med en konkretisering av uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund 
Under 1960- och 1970-talen utformades flera olika redovisningsläror som alla berör 
hälsa och personal på något sätt. De läror som uppstod var human resource accoun-
ting, social redovisning, personalekonomisk redovisning och arbetsmiljöredovisning. 
Dessa läror har varierat i popularitet under olika tidsperioder och hälsobokslutet kan 
ses som en gren av den personalekonomiska redovisningen. Hälsobokslutet som fe-
nomen har uppstått som en följd av de senaste årens anmärkningsvärda sjukfrånvaro-
siffror (Aronsson & Malmquist, 2003; Johanson & Johrén, 2001; Liukkonen, 2003).  

På senare tid har alltså debatten kring den höga sjukfrånvaron och ökande ohälsan i 
samhället varit i rampljuset. De många och långa sjukskrivningarna leder till höga 
kostnader för samhället inte bara i form av sjukersättningar och minskade skattein-
täkter, utan även betydande produktionsbortfall (Jämtlands läns landsting, 2003). En-
ligt en undersökning av Svenskt Näringsliv i samarbete med TEMO från 2003 visade 
det sig att åtta av tio företagare anser att sjukfrånvaron utgör ett hinder för tillväxten 
samt medför att företagen inte vågar nyanställa personal (Svenskt Näringsliv & 
TEMO AB, 2003). 

Den höga sjukfrånvaron är dock inget nytt fenomen och planerna på utformandet av 
personal- och hälsorelaterad redovisning har funnits i Sverige sedan slutet av 1980-
talet. Regeringen har tillsatt ett antal utredningar och arbetsgrupper som alla har be-
handlat detta problem. Dessa kommer närmare att beskrivas i kapitel tre. Det gemen-
samma målet har varit att bryta den långsiktiga trenden av ökad ohälsa genom att få 
arbetsgivarna att ge upp synen på arbetsmiljöarbetet som ett bihang till kärnverk-
samheten och i stället uppmuntra förebyggande åtgärder. Som ett redskap i detta ar-
bete har den personalekonomiska redovisningen föreslagits för att komplettera den 
ordinarie redovisningen. Meningen är att den ska ge ett ekonomiskt perspektiv på 
hälsorelaterade åtgärder och deras påverkan på resultatet och samtidigt leda till ökat 
intresse för denna typ av insatser. En av anledningarna till motviljan att lagreglera 
denna redovisning är avsaknaden av tillräckligt utarbetade modeller och praktiska 
metoder (Aronsson & Malmquist, 2003).  

I budgetpropositionen 2002 introducerade regeringen ett åtgärdsprogram, 11-
punktsprogrammet, som ett led i arbetet med att öka hälsan i arbetslivet. Regeringen 
ville med detta samla ihop alla likartade projekt under ett och samma program. Syftet 
med 11-punktsprogrammet var att påverka arbetsgivarna att satsa mer på hälsofräm-
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jande och förebyggande åtgärder. Programmet bestod av elva punkter1 varav två av 
dem handlade om ekonomiska drivkrafter och om hälsobokslut och hur de kan med-
verka till en förändrad redovisning mot en bättre arbetsmiljö (Regeringskansliet, 
2001).  

Ytterligare en statlig utredning, SOU 2002:5, menar att det finns ett klart samband 
mellan arbetsförhållanden på arbetsplatsen och sjukfrånvaro. Utredaren framhöll att 
det är i allas intresse att sjukfrånvaron synliggörs för att öka medvetenheten om om-
fattningen av problemen och därför föreslogs att redovisning av sjukfrånvaro skulle 
bli obligatorisk. Orsaken till att enbart reglera sjukfrånvaron och inte omfatta hälso-
bokslut var att detta kunde genomföras avsevärt fortare (SOU 2002:5).  

Lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro trädde i kraft den 1 juli 2003 och 
syftet är att den ska fungera som incitament för hälsofrämjande insatser i företagen 
genom att synliggöra kostnader och effekter på organisationen (Regeringskansliet, 
2002a). Några av de krav på redovisning som lagen ger uttryck för är till exempel att 
den totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid, 
uppgift om sammanhängande sjukfrånvaro på mer än 60 dagar ska lämnas samt sjuk-
frånvaron för kvinnor respektive män redovisas. Regeringen har vidare föreslagit i en 
proposition om drivkrafter för minskad sjukfrånvaro, att målet för frånvaro på grund 
av sjukskrivning skall halveras till och med 2008 jämfört med 2002 (Regeringskansli-
et, 2004). 

Målsättningen med dessa olika förslag, för att sänka sjukfrånvaron, förbättra arbets-
miljön och framför allt utveckla redovisningen, är att i slutändan införa en konse-
kvent personalekonomisk redovisning, där hälsobokslut är ett alternativ (Aronsson & 
Malmquist, 2003).  

Det är inte bara regeringen som har intresse av hur företagen mår. Anställda och 
eventuella nya medarbetare kan tillgodogöra sig information om hälsoläget i syfte att 
få en bild av arbetsförhållandena. Även övriga intressenter såsom ägarna, kunderna 
och medborgarna är alla intresserade av att företaget sköts på ett effektivt sätt så att 
kostnaderna i företaget hålls nere. Hög sjukfrånvaro kan leda till ineffektivitet i verk-
samheten (Persson & von Ehrenheim, 2003). 

Hälsobokslut är ett förhållandevis nytt begrepp som myntades av regeringen i sam-
band med 11-punktsprogrammet och de modeller som utarbetats är ännu inte veder-
tagna. Grundtanken med hälsobokslutet är att det ska vara ett hjälpmedel att analyse-
ra hälsoläget i organisationen för att sedan utgöra beslutsgrund för hälsofrämjande åt-
gärder och på längre sikt minska kostnaderna för ohälsan (Svedberg, 2005). Redovis-

                                                
1 De punkter som ingår i programmet är (1) nationella mål för ökad hälsa i arbetslivet, (2) trepartssam-
tal mellan regeringen och arbetsmarknadens parter, (3) ekonomiska drivkrafter för arbetsgivaren att 
förebygga ohälsa, (4) utveckling av arbetsmiljöarbetet, (5) hälsobokslut, (6) försök att minska ohälsan 
inom den offentliga sektorn, (7) förnyelse av rehabilitering- individen i centrum, (8) justeringar av den 
gällande lagstiftningen för att höja kvaliteten i rehabiliteringsarbetet, (9) former för sjukskrivningspro-
cessen, (10) förbättrad statistik och forskning på ohälsoområdet och (11) förbättrad tillgänglighet till 
behandling i hälso- och sjukvården (Regeringskansliet, 2001). 
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ning av sjukfrånvaro utgör alltså endast en del av ett hälsobokslut och kompetens, 
tidsredovisning samt nyckeltal är andra viktiga komponenter (Liukkonen, 2002). 

1.2 Problemdiskussion  
Som diskuterats ovan är en av förutsättningarna för en effektiv och fruktsam verk-
samhet kännedom om vikten av personalens hälsa och arbetsmiljö samt de ekono-
miska konsekvenser det medför. Humankapitalet framhävs ofta i årsredovisningar 
som en av de viktigaste resurserna i företaget men trots denna kunskap saknas ändå 
redovisning av relevant och genomgripande information om personalen (Aronsson & 
Malmquist, 2003).  

Den utveckling av metoder för redovisning av humankapital som varit intensiv under 
flera år har inte uppnått förväntat resultat, troligen beroende på att de medför för-
ändringar i företagens redovisningssystem och framför allt av den redovisningskultur 
som råder. Dessa förändringar upplevs av företagen som svårgenomförda på grund av 
att processen kan vara mycket tidskrävande och komplex. I stället för att göra omfat-
tande ändringar i den personalekonomiska redovisningen bör utvecklingen i ett första 
steg gå mot en icke-monetär redovisningsmetod baserad på nyckeltal (Aronsson & 
Malmquist, 2003). 

Enligt Johanson, Hansson & Lindeberg (2003), är företagsledningen ofta positiv till 
redovisningens slutgiltiga resultat men är inte villig att lägga tid på utveckling och fi-
nansiering av hälsobokslut. Anledningen torde vara att redovisningen bygger på fri-
villig basis och de ekonomiska fördelarna uppnås först på lång sikt (Johanson et al. 
2003). I och med att sjukfrånvaron uppmärksammats både av regeringen och av me-
dia finns det nu ett incitament för företagen att utveckla redovisningen att även inne-
fatta hälsobokslut.  

Det har även riktats kritik mot införandet av hälsobokslut. En del av kritiken rör 
identifierings- och värderingsfrågor av personalvårdande åtgärder såsom var gränsen 
går mellan det som kategoriseras som personalvård och till exempel utbildning. En 
fråga som diskuteras är hur en personalvårdande åtgärd ska värderas och sedan rap-
porteras så att den uppfyller kraven som rättvisande och begriplig (Engström, 2002). 

Flera tidigare uppsatser, bland andra Giang (2005) och Svedberg (2005), har genom-
fört fallstudier av företag och organisationer som använder hälsobokslut. Det som i 
huvudsak framkommit är att det råder bristande kännedom om de totala kostnaderna 
för sjukfrånvaron och att företagen inte upprättar några ekonomiska kalkyler vid val 
av hälsofrämjande åtgärder. Kort sagt, kunskapen om fördelarna med hälsobokslut är 
bristfällig (Giang, 2005). Svedberg (2005) fann ett flertal användningsområden för häl-
sobokslut. Det kan bland annat användas till att få en övergripande bild av hälsoläget, 
göra analyser, ta fram nyckeltal samt utgöra beslutsunderlag. Dessa användningsom-
råden leder till ökad medvetenhet om problemen och till en ökad insats av motåtgär-
der (Svedberg, 2005).  

Enligt Giang (2005) är det viktigt att företagen inte upplever detta nya bokslut som 
en stor påfrestning utan att hälsobokslutet utformas på ett sätt som gör att arbetsbe-
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lastningen och kostnaderna minimeras. Det är i huvudsak två modeller som använts 
vid tidigare undersökningar (Giang, 2005).  

Den första är utarbetad av Aronsson och Malmquist (2003) och denna modell för häl-
sobokslut tar avstamp i de behov som finns på arbetsplatsen. Modellen är uppbyggd 
kring några nyckeltal som till exempel personalomsättning och rehabilitering. Dessa 
data är hämtade från företagens befintliga personaladministrativa (PA) system samt 
lönesystem och modellen kompletteras sedan med en enkät till de anställda (Arons-
son & Malmquist 2003). I den andra har Liukkonen (2002) delat upp hälsobokslutet i 
ett antal huvudmätområden som till exempel arbetsmiljö och hälsa samt personal och 
kompetens. Denna information inhämtas med hjälp av enkätundersökningar, perso-
nal- och lönestatistik och produktionsinformation för att nämna några (Liukkonen, 
2002).  

Trots att denna nya del av redovisningsområdet är relativt oexploaterad och de mo-
deller som tagits fram är oprövade tror regeringen att en modell kan bli normen för 
alla företag, myndigheter och organisationer (Regeringskansliet 2001). Detta skulle i 
sin tur öka jämförbarheten över tid, mellan och inom företag. Ju mer utbrett hälso-
bokslutet blir, desto större blir tolkningsbarheten då kunskapen sprids (Aronsson & 
Malmquist, 2003).  

Det pågår flera projekt runt om i landet som är en del i regeringens 11-
punktsprogram och som syftar till att utarbeta och testa olika hälsobokslutsmodeller. 
Under 2001 beviljade regeringen anslag till bland andra Jämtlands läns landsting som 
fick möjlighet att testa en hälsobokslutsmodell på Intensivvårdsavdelningen på Öster-
sunds sjukhus. Ytterligare 70 miljoner kronor har anslagits inom ramen för 11-
punktsprogrammet, till verket för innovationssystem (VINNOVA) för övervakning 
och utvärdering av 19 projekt för att minska ohälsan inom offentlig sektor. De pro-
jekt som rör hälsobokslut är tre till antalet. Det första projektet involverar sju kom-
muner som testar olika hälsobokslutsmodeller. Det andra projektet är Hallands 
landsting som med hjälp av Paula Liukkonen tagit fram en modell för hälsobokslut 
som implementerats i tre verksamheter. Det tredje projektet som rör hälsobokslut är 
en sammanslutning av verksamheter i Jämtland som prövar Aronsson och Malmquist 
modell. En verksamhet inom landstinget är involverad men boksluten har ännu ej 
färdigställts (Regeringskansliet, 2002b). 

Det är inte bara inom regeringens projektverksamhet som det arbetas med hälso-
bokslut. Västra Götalandsregionen har till exempel utvecklat en egen hälsoboksluts-
modell som kallas Personalfokus och som sedan år 2000 presenteras som en bilaga till 
årsredovisningen (I-L. Magnusson, personlig kommunikation 2005-02-25).  

På sikt är det meningen att hälsobokslut ska kunna integreras i företags ordinarie 
bokslut för att undvika att de presenteras som en separat del vid sidan av det ordina-
rie bokslutet. På detta vis får hälsobokslutet större uppmärksamhet och riskerar inte 
att försvinna bland bilagorna (Aronsson & Malmquist, 2003). 

Som relaterats till ovan är ett flertal landsting involverade i projekt som arbetar aktivt 
med hälsobokslut vilket gör dem intressanta att undersöka. Landstingens huvudsakli-
ga uppgift är att sköta hälso- och sjukvården i landet men två försök med regioner på-
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går, Region Skåne och Västra Götalandsregionen, där de även ansvarar för regional 
utveckling, vilket bland annat innefattar infrastruktur, näringsliv, kollektivtrafik, 
kultur, utbildning och turism. Hälso- och sjukvården utförs på uppdrag av riksdagen 
och intäkterna består till största del av skatter och statsbidrag. Landstingen styrs av 
ett direktvalt fullmäktige där medborgarna utser lokala företrädare och kan på så vis 
påverka hur landstingen fullgör sitt uppdrag (Landstingsförbundet, 2003). En annan 
intressant anledning att studera landsting är det faktum att landstingen, som ansvarar 
för vård och omsorg, har högre sjukfrånvaro än den privata sektorn (Statistiska cen-
tralbyrån, 2002). 

1.2.1 Problemformulering 
Eftersom hälsobokslut är ett aktuellt ämne och flera landsting arbetar med olika mo-
deller ser vi här en möjlighet att undersöka detta arbete närmare. Det första vi finner 
intressant att undersöka är om hälsoboksluten är utformade på samma sätt som mo-
dellerna vi presenterat i referensramen. Sedan tänker vi även undersöka om det finns 
likheter och skillnader mellan de tre hälsobokslut vi valt. Vi ämnar undersöka och 
jämföra innehållet, det vill säga vilka nyckeltal och variabler som redovisats. Denna 
fråga är intressant för att få en klar bild över hur boksluten ser ut. Efter denna jämfö-
relse vill vi utvärdera dessa hälsobokslut för att se hur arbetet utvecklats i praktiken 
och om det lett fram till några resultat i verksamheterna. Anledningen till denna frå-
geställning är att detta är regeringens intention med 11-punktsprogrammet och arbe-
tet med hälsobokslut.  

1.3 Syfte  
Syftet är att beskriva två olika hälsobokslutsmodeller och sedan jämföra tre genom-
förda hälsobokslut sinsemellan samt med modellerna. Syftet är även att klarlägga im-
plementeringsarbetet och ta reda på om hälsoboksluten lett till några effekter i lands-
tingen.  
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2 Metod  
Kapitlet inleds med en redogörelse för det metodval vi gjort och fortsätter sedan med en be-
skrivning av informationssökningen. Kapitlet beskriver vidare tillvägagångssättet vilket 
inkluderar urvalsprocess, datagenerering och intervjuer. Avslutningsvis presenteras käll- 
och metodkritik samt en diskussion runt variablerna reliabilitet och validitet. 

2.1 Metodval 
En första utgångspunkt för studien är valet av metod, vilket står mellan kvantitativ 
och kvalitativ metod. Båda dessa metoder syftar till att ge en ökad samhällsförståelse 
och hur individer i grupp eller enskilt agerar och påverkar varandra (Holme & Sol-
vang, 1997).  

Den kvantitativa metoden karaktäriseras av undersökningar som görs i syfte att finna 
samband mellan två variabler (Starrin, 1994). Metoden går ut på att mäta i syfte att 
beskriva eller förklara (Lundahl & Skärvad, 1999). Med andra ord innebär kvantitativ 
metod att statistik används vid tolkning av insamlade data. Den kvantitativa metoden 
används ofta när generaliseringar görs utifrån det som undersökts (Patel & Davidson, 
2003). 

Kvalitativa undersökningar syftar till att ge en djupgående kunskap om ett problem 
(Patel & Davidson, 2003) och metoden kännetecknas av ett urskiljande och kart-
läggande av fakta som inte anses vara tillräckligt utredda. Resultatet kan vara att upp-
täcka förändringar, karaktärsdrag, betydelser och sammansättningar i de fakta som 
undersökts (Starrin, 1994). I den kvalitativa metoden gör forskaren tolkningar för att 
komma fram till en teori (Lundahl & Skärvad, 1999) och denna informationstydning 
utgör grunden för metoden (Holme & Solvang, 1997). Till skillnad från den kvantita-
tiva metoden används här inga siffror eller tal utan den kvalitativa metoden karaktäri-
seras av verbala formuleringar (Backman, 1998).  

Studien har en kvalitativ ansats eftersom vi beskrivit och i ord analyserat modellerna 
och boksluten. Vi har även klarlagt hälsobokslutets implementering samt resultat och 
genomfört detta med hjälp av intervjuer. Analysen och de slutsatser vi dragit består 
av de tolkningar vi gjort utifrån de jämförelser och intervjuer som genomförts. 

En fördel med den kvalitativa metoden är att den ger en helhetsbild samt ökar förstå-
elsen för processer och sammanhang. De objekt som ingår i undersökningen studeras 
på nära håll vilket ger en bättre insikt om den enskilda enheten. Nackdelen är dock 
att informationen inte lämpar sig för att göra generaliseringar. Kvalitativ metod präg-
las även av flexibilitet vilket innebär att frågeställningar kan ändras och omformuleras 
efter hand som informationen insamlas och nya insikter görs. Detta kan även vara en 
nackdel då informationen blir svår att jämföra mellan olika undersökningsobjekt. Ef-
tersom metodens syfte är att lokalisera det specifika och inte det generella blir under-
sökningen mycket beroende av den som lämnar informationen vid till exempel inter-
vjuer. Vad gäller tolkningen av informationen torde det vara möjligt att dra betydel-
sefulla slutsatser eftersom en viss närhet uppnåtts med informationskällan men har 
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studiens upplägg ändrats många gånger kan det i stället ge upphov till tvetydiga tolk-
ningar (Holme & Solvang, 1997). 

2.2 Informationssökning  
Den litteratur vi använt i uppsatsen har i huvudsak eftersökts på högskolebiblioteket 
i Jönköping. Med hjälp av de databaser som tillhandahålls där samt Internet har vi 
funnit mycket information. Vi har använt oss av ett flertal sökord däribland arbets-
miljöredovisning, human resource accounting, hälsobokslut, hälsokapital, personal-
ekonomisk redovisning, sjukfrånvaro, sjukskrivningar, social redovisning och väl-
färdsbokslut. Via Internet och då framför allt Libris och Google har vi funnit både 
kandidat- och magisteruppsatser som behandlar ämnet hälsobokslut. Dessa har varit 
till hjälp i vårt arbete med att finna luckor i forskningen och genom att ta del av deras 
slutsatser kunna finna intressanta frågeställningar.   

2.3 Tillvägagångssätt 
För att kunna genomföra de jämförelser som förutsatts i problemformuleringen och 
som beskrivits ovan, utgick vi från de modeller som omskrivs i teorin när vi valde 
landsting som genomfört hälsobokslut. Därefter har vi beskrivit dessa bokslut och 
jämfört dem sinsemellan samt mot modellerna. Den andra delen av problemställning-
en, som innebär en kartläggning av hälsobokslutsarbetet, har vi genomfört med hjälp 
av intervjuer. 

2.3.1 Urval av hälsobokslut 
De urval vi har gjort är baserade på ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att urva-
let inte sker slumpmässigt (Lundahl & Skärvad, 1999), utan som en följd av pågående 
upptäckter under forskningens gång (Denscombe, 2000). 

Under informationssökningsprocessen fann vi mycket information om hälsobokslut 
och genomgående är det tre författare som framstår som ledande inom detta område. 
Dessa är Paula Liukkonen, Thomas Aronsson och Claes Malmquist som under 
många år forskat inom ämnen som personalredovisning och hälsobokslut. Liukkonen 
har utformat ett förslag till hälsobokslutsmodell som hon presenterar i boken Hälso-
bokslut - förslag till mätning, analys och diskussionsfrågor. Aronsson och Malmquist har 
också skapat en modell som de återger i boken Hälsobokslut - modell utifrån arbetsplat-
sen. Eftersom dessa författare är framstående inom detta område och det faktum att 
deras modeller prövas inom ramen för 11-punktsprogrammet, har vi valt att studera 
dem mer ingående. Den tredje modellen vi valt har utarbetats av Västra Götalandsre-
gionen som inte deltar i något av regeringen finansierat projekt. Anledningen till det-
ta val är att det är intressant att se om detta hälsobokslut har utvecklats på samma sätt 
som de statligt finansierade boksluten.  

Det pågår som vi nämnt tidigare ett antal projekt runt om i Sverige där individuella 
modeller prövas men av tidsskäl har vi begränsat oss till de tre modeller vi diskuterat 
ovan. Vi är även medvetna om att årtal, ordningsföljd och benämningar varierar mel-
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lan boksluten men detta ämnar vi ej undersöka utan vi har beslutat oss för att fokuse-
ra granskningen på innehållet.  

Under tiden vi sökt information om hälsobokslut har vi successivt kunnat konstatera 
att både kommuner och landsting är välrepresenterade i de projekt för ökad hälsa i 
arbetslivet som regeringen initierat. Det faller sig kanske naturligt eftersom kommu-
ner och landsting i stor utsträckning är ekonomiskt beroende av statliga medel såsom 
skatter och bidrag men även eftersom projekten är finansierade av regeringen. På 
grund av detta har vi funnit mycket information vilket har varit avgörande för valet 
av offentlig sektor.  

Vi har valt att studera hälsoboksluten i tre landsting: landstinget i Halland, Jämtlands 
läns landsting och Västra Götalandsregionen. Landstinget i Halland har vi valt efter-
som de har implementerat Paula Liukkonens modell i organisationen som ett led i re-
geringens 11-punktsprogram (vinnova.se, 2004b). Jämtlands läns landsting har också 
medverkat i detta projekt och den modell som använts är utformad av Aronsson och 
Malmquist (vinnova.se, 2004a). Anledningen till att vi valt Västra Götalandsregionen 
är att de på eget initiativ, utan bidrag, tagit fram en modell för personal- och hälsore-
dovisning (I-L. Magnusson, personlig kommunikation 2005-02-25). Anledningen till 
att vi ser denna redovisning som ett hälsobokslut är att redovisningen sker i form av 
nyckeltal och ej i monetära termer2. 

De hälsobokslut som vi fått ta del av är Hälsobokslut 2002 Intensivvårdsavdelningen 
vid Östersunds sjukhus (Jämtland), Hälsobokslut för Kostservice 2002 och Hälsobokslut 
för Städservice 2002 (Halland) samt Personalfokus 2004 (Västra Götalandsregionen). 
Som synes är hälsoboksluten inte upprättade samma år men vi ser inte detta som nå-
got problem eftersom vi inte ämnar att göra jämförelser mellan åren. När det gäller 
Halland har vi haft tillgång till hälsoboksluten från både Kost- och Städservice men 
valt att begränsa oss till Kostservice av den anledningen att eftersom båda boksluten 
har samma struktur och innehåll gör det ingen skillnad vilket som studeras.  

I tidigare uppsatser om hälsobokslut har det gjorts fallstudier på både kommuner, an-
nan offentlig verksamhet och inom privat sektor3 men det har gjorts få om ens några 
undersökningar av landstingens verksamhet. Detta beror troligen på att ämnet är nytt 
och det inte finns så mycket forskning ännu. Därför ser vi det som en möjlighet att 
närmare utvärdera denna verksamhet. En annan intressant anledning att välja lands-
ting som undersökningsobjekt är att trots att de ansvarar för hälso- och sjukvården i 
landet har personalen där statistiskt sett mest sjukfrånvaro (Statistiska centralbyrån, 
2002). 

2.3.2 Datagenerering  
När vi i referensramen ämnade sätta hälsobokslutet i relation till liknande redovis-
ningsläror fann vi att litteraturen gav tvetydiga indikationer på hur de olika redovis-
                                                
2 Se Hälsobokslut i stället för personalekonomisk redovisning på sidan 17.  

3 Se Giang (2005) och Svedberg (2005). 
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ningslärorna hänger samman. Därför kontaktade vi de författare som vi upplever som 
framstående inom personal- och arbetsmiljöområdet, grundat på den litteratur vi stu-
derat. Dessa författare är Tomas Aronsson, Jan-Erik Gröjer, Ulf Johanson, Anders 
Johrén, Paula Liukkonen och Claes Malmquist. Dessa kontaktades via mail, där vi 
bad dem ställa redovisningslärorna i relation till varandra. Alla författarna utom 
Aronsson svarade på vårt mail och svaren vi erhöll var av olika omfattning. Svaren 
har varit till hjälp i inledningen av referensramen där vi gjort ett försök att sätta häl-
sobokslutet i relation till liknade redovisningsläror. 

Eftersom modellerna av Aronsson, Malmquist och Liukkonen är utgivna i bokform, 
gjordes insamlingen av data till de teoretiska beskrivningarna av dessa, via den littera-
tur som vi lånat på Högskolebiblioteket i Jönköping. Den modell som utformats av 
Paula Liukkonen har använts på prov i landstinget i Halland och efter sökning på de-
ras hemsida på Internet kontaktade vi Rune Lejon, personaldirektör. Han bekräftade 
försöksverksamheten med hälsobokslut och informerade om att Halland har genom-
fört hälsobokslut för tre verksamhetsområden vilka är Medicinska basenheten vid 
länssjukhuset i Halmstad samt kost- och städenheterna inom Landstingsservice. Han 
hänvisade oss sedan vidare till sin kollega Hans-Gösta Öberg, personalchef på Lands-
tingsservice, som via e-post sände hälsoboksluten för Kostservice och Städservice för 
år 2002.  

Jämtlands läns landsting har använt Aronsson och Malmquists modell och efter en 
sökning på Jämtlands läns landstings hemsida kontaktade vi per e-post Arne Näslund, 
ansvarig för övergripande personalfrågor, angående hälsobokslut. Han vidarebeford-
rade mailet till Claes Malmquist, anställd som deltidsarbetande utredare och tillika 
författare till den hälsobokslutsmodell Jämtland prövat. Malmquist bekräftade upp-
giften om att Jämtland använt den modellen i ett försöksprojekt. Han tillade dock att 
projektet för närvarande är lagt på is men eftersom hälsobokslutet slutförts kunde vi 
genomföra studien som planerat. 

En av författarna till denna uppsats hade redan en etablerad kontakt i Västra Göta-
landsregionen, Inga-Lill Magnusson, personalchef inom Administrativt Centrum, vil-
ket gjorde det möjligt att införskaffa information om den tredje modellen. Hon hän-
visade oss till den personalstrategiska avdelningen inom Västra Götalandsregionen 
som utformat denna modell. Gunnar Snögren, controller på personalstrategiska av-
delningen, gav oss tillgång till relevant material. Han tillhandahöll den senaste versio-
nen av Personalfokus. 

2.4 Intervjuer  
Intervjuer kan ha olika grader av standardisering. En intervju där ordningen på frå-
gorna samt frågeformuleringen är förutbestämd har en hög grad av standardisering. 
Vid en sådan intervju skall formuleringen och ordningsföljden vara densamma vid 
varje enskild utfrågning. En lågt standardiserad intervju kan vara mer flexibel och si-
tuationsanpassad och ingen särskild ordningsföljd eller formulering måste följas, utan 
det viktigaste är att svaren motsvarar det informationsbehov som finns. Semistandar-
diserade intervjuer är ett mellanting mellan högt och lågt standardiserade intervjuer 
vilket innebär att vissa frågor är i förväg formulerade och ska ställas till samtliga in-
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tervjuade personer. Därutöver kan svaren kompletteras med ytterligare frågor för ut-
veckling och förtydligande. Vid en kvalitativ metodansats är lågt standardiserade in-
tervjuer att föredra därför att svaren oftast blir mer detaljerade och utförliga samt att 
tolkningsutrymmet blir större (Lundahl & Skärvad, 1999).  

Vi har valt att göra semistandardiserade intervjuer där ett formulär med ett antal frå-
gor, som på förhand bestämts, utgjorde basen för intervjun. Anledningen till detta var 
för att kunna följa en viss struktur i intervjun om svaren blev mycket utbroderade. 
Ordningsföljden på frågorna varierades sedan mellan de olika intervjuerna med hän-
syn till hur respondenten svarade. Under intervjuerna ställde vi även följdfrågor ut-
ifrån den information respondenten gav. Intervjuerna spelades in med hjälp av en dik-
tafon för att säkerställa att ingen information gick förlorad och sammanställdes sedan 
så snart som möjligt. 

Intervjun med respondenterna i Halland kan liknas vid en gruppintervju där alla var 
närvarande samtidigt. Frågorna vi ställde var generella och riktade sig till alla närva-
rade. Intervjun med Västra Götalandsregionen gick till på samma sätt, medan i Jämt-
land gjorde vi en telefonintervju. 

2.4.1 Presentation av landstingen 
Landstinget i Jämtland styrs av landstingsfullmäktige som bland annat beslutar om 
mål och fördelning av budgeten på de olika verksamheterna. Landstingets vision är 
att ”verka för god hälsa och positiv livsmiljö i Jämtlands län” (jll.se, 2004). I Jämtlands 
läns landsting arbetar cirka 4000 personer inom kärnverksamheterna länssjukvård, 
primärvård, tandvård och till viss del länsutveckling innefattandes kultur, näringsliv 
och utbildning (jll.se, 2004).  

Försöket med hälsobokslut implementerades inte i hela landstinget utan endast på In-
tensivvårdsavdelningen på Östersunds sjukhus. Sedan det projektet lagts på is har ett 
nytt startat på Barn- och ungdomshabiliteringen, men det har ännu inte slutförts 
(vinnova.se, 2004a; C. Malmquist, personlig kommunikation 2005-04-14).  

Landstinget i Halland styrs på samma sätt som Jämtland av ett landstingsfullmäktige. 
Halland har fem huvudmål med sin verksamhet och de är god hälsa, nöjda och enga-
gerade invånare, god vård, stark ekonomi samt stolta och engagerade medarbetare. 
Totalt sett arbetar cirka 7000 personer inom landstinget (lthalland.se, 2004). 

Liksom i Jämtland har hälsobokslutet inte implementerats i alla verksamheter. I 
Hallands landsting har hälsobokslutet prövats i ett par enheter inom Landstingsservi-
ce. Landstingsservice är en egenfinansierad verksamhet som består av centralförråd, 
kostservice, städservice, teknisk service, teleservice, vaktmästeriservice och yttre 
transporter. De enheter som deltagit i projektet med hälsobokslut är Kost- och Städ-
service (H-G. Öberg, personlig kommunikation 2005-04-19).  

Västra Götalandsregionen (VGR) bildades 1999 och är tillsammans med Region Skå-
ne ett försök att bilda regioner som har en utökad mängd ansvarsområden jämfört 
med landstingen. Utöver sjukvården har regionerna även ansvar för den regionala ut-
vecklingen, vilket bland annat innebär ansvar för näringsliv, infrastruktur, kultur 
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som till exempel Göteborgsoperan, kollektivtrafiken såsom Västtrafik, utbildning i 
form av naturbruksgymnasier och folkhögskolor samt turismen i regionen. Regionen 
styrs av ett regionfullmäktige som motsvarar de landstingsfullmäktige som styr 
Halland och Jämtland (vgregion.se, 2004).  

Vid bildandet 1999 sammanslogs Bohus län, den del av Göteborgs stad som ansvarade 
för sjukvården, Skaraborgs län samt Älvsborgs län till en region. I regionen bor det 
ungefär 1,5 miljoner invånare och antalet anställda i VGR är cirka 49 000 (vgregi-
on.se, 2004). Till skillnad från de båda landstingen ovan har VGR implementerat sitt 
hälsobokslut i samtliga verksamheter (G. Snögren, personlig kommunikation 2005-
04-11).  

2.4.2 Respondenter  
För att kunna genomföra den klarläggning av hälsoboksluten som vi förutsatt var det 
viktigt att få kontakt med och möjlighet att intervjua personer som är engagerade i 
detta arbete.  

I Västra Götalandsregionen fick vi kontakt med Gunnar Snögren, controller på per-
sonalstrategiska avdelningen som utvecklat och varje år sammanställer Personalfokus. 
Han ville gärna ställa upp på en intervju tillsammans med sin kollega Maria Björn. Vi 
träffade dem i Regionens Hus i Skövde den 11 april 2005 för att genomföra intervjun.  

Via e-post etablerade vi kontakt med Hans-Gösta Öberg, personalchef på landstings-
service i Halland. Han åtog sig att vara kontaktperson och hjälpa oss att få intervjua 
de personer som aktivt arbetat med hälsoboksluten i landstinget i Halland. Vi åkte till 
Halmstad den 19 april 2005 och intervjuade Hans-Gösta Öberg, personalchef, Tuula 
Grahn och Lone Eliasson, avdelningschefer på Städservice samt Gunilla Andersson, 
kostekonom på Kostservice.  

I Jämtlands läns landsting hade vi till en början svårt att få kontakt med berörd per-
sonal men sedan svarade Claes Malmquist på våra mail och tid för intervju bestämdes. 
Med tanke på avståndet till Jämtland genomförde vi intervjun via telefon den 14 april 
2005.  

2.5 Käll- och metodkritik 
Lundahl & Skärvad (1992) menar att för att få en förståelse för tilliten till en källa 
finns det tre kriterier att beakta vid utvärderingen av en källa. Det första kriteriet är 
närhet vilket granskar var i tiden en källa har sitt ursprung. En källa som ligger nära i 
tiden och en källa som handlar om författarens egna upplevelser av det berörda ämnet 
är mer tillförlitlig (Lundahl & Skärvad, 1992). Vi har använt oss av både skriftliga och 
muntliga källor för att erhålla en så rättvisande bild som möjligt. Eftersom hälso-
bokslut är ett nytt begrepp finns det inte mycket skrivet om det ämnesområdet och 
de få böcker som berör hälsobokslut är skrivna under 2002 och 2003 och således bara 
ett par år gamla. Våra intervjuer är gjorda i nutid och därför anser vi att vi fått den 
senaste informationen när det gäller hälsobokslut. Dock hade vi för att öka trovär-
digheten kunnat intervjua någon från regeringen för att få deras bild av hälsobokslu-
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tet. Det är ju trots allt de som lyft upp hälsobokslutet till ytan och därför kan detta 
ses som en svaghet i vår uppsats.  

Det andra kriteriet handlar om tendenser. Här granskas hur informationen framställs 
i källorna och vilket förhållningssätt författaren har. Om källan är tendentiös innebär 
det att författaren bara speglar vissa aspekter av ämnet (Lundahl & Skärvad, 1992). De 
böcker vi studerat som rör hälsobokslut är skrivna av de tre författarna Aronsson, 
Liukkonen och Malmquist som beskriver deras hälsobokslutsmodeller och det kan 
tänkas att författarna värnar om respektive modell. Eftersom de presenterar sin egen 
bild av hälsobokslutet och således inte beaktar varandras åsikter kan detta ses som ne-
gativ tendens, vilket vi är väl medvetna om. Då vi studerat båda modellerna har vi fått 
information från två olika håll och därigenom fått två olika synsätt på hälsobokslutet. 
Det som kan ses som en styrka i vår uppsats är att vi enbart använt oss av primärkäl-
lor vad gäller informationen om hälsobokslutet, det vill säga att vi inte studerat äm-
net genom att läsa böcker där andra författare har återgivet exempelvis Liukkonens 
modell. På detta sätt riskerar vi inte att missa någon kärnpunkt som den återgivande 
författaren valt att sålla bort. 

Det tredje kriteriet för källkritik berör i vilken grad uppsatsen är beroende av källor-
na. Om flera källor kommer fram till samma slutsatser kan detta tolkas som att in-
formationen är mycket tillförlitlig (Lundahl & Skärvad, 1992). Hälsobokslut är ett 
nytt område med få forskare och därför finns det inte mycket skrivet vilket leder till 
att vår uppsats är beroende av ett fåtal källor. Ett syfte med uppsatsen är att beskriva 
två modeller och det har gjort att vi blivit beroende av främst Aronsson, Liukkonen 
och Malmquists böcker eftersom de har utvecklat modellerna. Det hade varit lämpligt 
att studera någon som kritiserat deras arbete för att får en mer rättvisande bild, men 
vi har dock inte funnit någon sådan litteratur och detta kan och bör ses som en svag-
het i uppsatsen. Däremot har vi inte funnit något samband mellan författarna av mo-
dellerna och därför tror vi att de är oberoende av varandra. Då författarna har olika 
professioner, Liukkonen är docent i företagsekonomi och Aronsson och Malmquist 
är konsulter i arbetsekonomi med erfarenheter från offentlig verksamhet, anser vi att 
vi fått information från två olika perspektiv och därför är informationen tillförlitlig 
trots allt.  

Ett annat problem uppstod när vi ämnade redogöra för de olika redovisningslärorna 
eftersom det även inom detta område endast finns ett fåtal författare. Vi har dock sett 
till, när vi i referensramen redogör för de olika redovisningslärorna, att ha minst två 
olika källor till varje redovisningslära för att på så sätt öka tillförlitligheten och tro-
värdigheten. Vad gäller arbetsmiljöredovisningen har vi haft mycket svårt att finna 
information. Den information som redovisas i referensramen kommer således endast 
från en källa och detta är ytterligare en svaghet med uppsatsen.  

Ett sätt att lösa detta beroende av ett fåtal källor är att gå utanför Sverige och studera 
vad utländska författare har skrivit inom dessa områden. Vi har dock begränsat oss 
till Sverige utom i ett fall när det gäller human resource accounting, där vi funnit det 
relevant att studera utländsk litteratur eftersom human resource accounting är fram-
vuxen och utvecklad i USA. När det gäller de andra redovisningslärorna var vi endast 
intresserade av att finna ett samband till hälsobokslutet och eftersom hälsobokslutet 
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är initierat av den svenska regeringen fann vi det inte relevant att studera utländsk lit-
teratur. 

En annan nackdel som bör kritiseras är att de olika landstingen fått olika mycket ut-
rymme i uppsatsen vad gäller svaren på intervjuerna. Detta har sin förklaring i att 
våra respondenter gav olika utförliga svar. De som givit längre och mer förklarande 
svar har givits större utrymme än de som svarat kort och koncist. 

Ytterligare en nackdel är att intervjun med Jämtland skedde via telefon till skillnad 
från de andra där vi gjorde personliga besök. Anledningen till att vi valde telefonin-
tervju är dels en kostnadsfråga och dels en tidsfråga. Eftersom intervjun skedde via te-
lefon hade vi inte möjlighet att tolka och studera ansiktsuttryck och kroppsspråk, 
vilket kunde bekräftat svaren vi fick (Denscombe, 2000).  

2.5.1 Reliabilitet och validitet vid kvalitativa studier 
En viktig del i det vetenskapliga arbetet är att undersöka reliabiliteten och validiteten 
i studien. Båda begreppen behandlar tillförlitligheten i de mätinstrument som använts 
i undersökningen (Carlsson, 1990).  

Reliabiliteten avser den noggrannhet och säkerhet som kan uppnås med det mätin-
strument eller den mätmetod som används, det vill säga hur stor precisionen är på det 
som mäts (Winter, 1992; Carlsson, 1991). Det krav som ställs är att undersökningen 
ska ge samma resultat om den genomförs igen eller om någon annan utför den. Om 
resultatet blir annorlunda är reliabiliteten låg (Carlsson, 1991). Det finns vissa om-
ständigheter som kan påverka reliabiliteten i undersökningen. En sådan omständighet 
är forskarens teorier och värderingar som kan förvränga datainsamlingen och analy-
sen genom att påverka respondenterna (Maxwell, 1996). För undvika att denna situa-
tion skulle uppstå var vi tre stycken som utförde intervjuerna, varav en ställde frågor 
och de andra tog anteckningar. Vi spelade även in intervjuerna på band för att kunna 
gå tillbaka och jämföra med anteckningarna.  

En svaghet i reliabiliteten i denna undersökning är intervjun med Claes Malmquist ef-
tersom han varit med och utformat modellen för hälsobokslutet och samtidigt varit 
drivande vid implementeringen i Jämtland. Om vi intervjuat någon annan person 
som deltagit i hälsobokslutsarbetet hade vi kanske fått ett annat perspektiv på detta 
arbete.  

Ett sätt att öka reliabiliteten i studien är att undvika feltolkad data. Genom att låta re-
spondenterna läsa igenom den insamlade data från intervjuerna ges de möjligheten att 
verifiera att informationen tolkats korrekt av de som utfört intervjuerna (Maxwell, 
1996). Vi skickade uppsatsen till respondenterna som därmed fick möjlighet att 
granska och korrigera våra tolkningar av intervjuerna.  

Begreppet validitet mäter med hur stor säkerhet ett mätinstrument mäter det som 
förutsätts mätas. För att bedöma ett mätinstruments validitet används i huvudsak två 
metoder vilka är inre och yttre validitet. Den inre validiteten granskar kopplingen 
mellan teori och empiri. De brister som kan förekomma i den inre validiteten är om 
mätinstrumentet inte helt motsvarar det som åsyftas, det vill säga om syftet är att un-
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dersöka hälsan på arbetsplatsen men frågan endast gäller antalet arbetsskador. En an-
nan brist uppstår om mätinstrumentet motsvarar mer än vad som avses till exempel 
om syftet är som ovan men frågan i stället gäller hur sjukbilden ser ut i respondentens 
familj. En tredje brist gäller om mätinstrumentet till viss del täcker det som åsyftas 
men även något utöver detta såsom respondentens allmänna sjukdomsbild vilket in-
kluderar både arbetsrelaterad och icke-arbetsrelaterad sjukdom (Winter, 1992).  

Låg yttre validitet föreligger om det är låg överensstämmelse mellan det valda mätin-
strumentet som till exempel en intervjumall och det förhållande som avsetts undersö-
kas såsom implementering och effekter av hälsobokslut. Exempel på svarssituationer 
som påverkar den yttre validiteten handlar om att respondenten kan tala osanning, 
minnas fel eller inte alltid veta svaren (Lundahl & Skärvad, 1992).  

Då vi genomförde intervjuerna var vi noga med att ställa varierande frågor som täckte 
de områden vi avsåg undersöka. Eftersom frågorna var ställda på det viset fick vi svar 
som korresponderade med frågorna, det vill säga inom de områden vi avsett, vilket 
gett undersökningen en god validitet. 
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3 Referensram 
Detta kapitel inleds med en kort redogörelse av hur olika redovisningsläror är relaterade 
till varandra. Därefter presenteras dessa begrepp separat för att ge en förståelse för utveck-
lingen och innebörden av dem. Sedan ges en bild av hälsobokslutets utveckling i Sverige, 
följt av en redogörelse av varför hälsobokslutet ska implementeras i stället för personal-
ekonomisk redovisning. Kapitlet avslutas med en presentation av två olika hälso-
bokslutsmodeller. 

3.1 Inledning 
Arbetsmiljöekonomi, human resource accounting, hälsobokslut, personalekonomiska 
bokslut och social redovisning är exempel på begrepp som alla behandlar hälsa på ett 
eller annat sätt. Dessa olika läror varierar i popularitet och byter namn i takt med att 
nya forskningsrön presenteras medan kärnfrågorna om personal och arbetsmiljö 
kvarstår. Det senaste tillskottet inom denna gren av företagsekonomin är hälso-
bokslutet (Liukkonen, 2003).  

På 1970-talet utvecklades human resource accounting (HRA) med vilket förstås eko-
nomiska modeller för redovisning av anställda. Samtidigt utvecklades också den så 
kallade sociala redovisningen som tog sikte på företagens sociala ansvar för de anställ-
da och denna redovisning fann viss inspiration i HRA. På 1980-talet tog personaleko-
nomisk redovisning över och utvecklades parallellt med arbetsmiljöredovisningen 
(Gröjer, 1990). Inom den personalekonomiska redovisningen används ett flertal 
mätmetoder som utformats för arbetsmiljöredovisningen (P. Liukkonen, personlig 
kommunikation 2005-04-29; C. Malmquist, personlig kommunikation 2005-05-04).  

Vad gäller HRA:s utveckling i Sverige kan den jämföras med den personalekonomis-
ka redovisningen. Anders Johrén som arbetat med personalekonomi i drygt 15 år kan 
inte se någon skillnad mellan HRA och det vi i Sverige kallar personalekonomisk re-
dovisning. För honom är HRA den utländska motsvarigheten till den personaleko-
nomiska redovisningen men han tillägger att definitionen av HRA varierar beroende 
på vem som tillfrågas (A. Johrén, personlig kommunikation 2005-05-13).  

Idag har den personalekonomiska redovisningen flera underkategorier däribland ar-
betsmiljöekonomi, avvecklingsekonomi, rehabiliteringsekonomi, rekryteringseko-
nomi och utvecklingsekonomi (Aronsson & Malmquist, 2002; Johanson & Johrén, 
2001). Den sociala redovisningen lever vidare som en gren vid sidan om den personal-
ekonomiska redovisningen men den berör till viss del samma frågeställningar som till 
exempel arbetsmiljö men är till största del inriktad på arbetet kring sociala mål 
(Blomqvist, Jansson & Johansson, 2003). Frågan är då hur hälsobokslutet ska placeras 
in bland dessa olika begrepp. Hälsobokslutet ses av Aronsson & Malmquist (2003) 
och Liukkonen (2003) som en förlängning men också en förenkling av den personal-
ekonomiska redovisningen.  

För att få en tydligare förståelse för hälsobokslutets framväxt kommer en redogörelse 
ges nedan om hur de olika begreppen ovan det vill säga arbetsmiljöekonomi, human 
resource accounting, personalekonomisk redovisning och social redovisning utveck-
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lats, deras relation till varandra samt eventuella underkategorier. Därefter ges en be-
skrivning av hälsobokslutets utveckling och en förklaring till varför hälsobokslutet 
bör tillämpas i stället för personalekonomisk redovisning. 

3.2 Human resource accounting (HRA) 
HRA växte fram i USA i början på 1960-talet då företagen blev mer medvetna om 
hur viktig personalen var och att denna borde lyftas fram och behandlas som en till-
gång i företagen. HRA är en form av redovisning där det handlar om att ställa de 
mänskliga resurserna i fokus och denna redovisning har dels till uppgift att underlätta 
beslutsfattande som rör de mänskliga resurserna samt att generera numerisk informa-
tion om personalens kostnader och värde (Flamholtz, 1999). 

Den amerikanska redovisningskommittén, American Accounting Association, be-
skriver HRA som en process för identifiering och mätbarhet av de mänskliga resur-
serna samt att detta ska kommuniceras till företagets intressenter (Flamholtz, 1999). 

Syftet med HRA är att hitta en modell i vilken personalen redovisas både vad gäller 
kostnader och ett eventuellt tillgångsvärde för organisationen. Samtidigt som utveck-
lingen av HRA tog fart under 1970-talet började även den sociala redovisningen att 
växa fram i Sverige. Som nedan kommer att beskrivas tar den sociala redovisningen 
sikte på företagens bidrag till bättre välfärd. I denna sociala redovisning ingår oftast 
någon form av HRA-modell (Gröjer & Johanson, 1991).  

Även under 1970-talet var intresset stort och mycket forskning bedrevs i jakten på en 
lämplig modell samt för att öka förståelsen för HRA:s användningsområden. Forsk-
ningen sprids nu även till Europa, Japan och Australien. Under 1980-talet minskar in-
tresse för HRA och den främsta anledningen var kunskapsbrist och höga kostnader 
för vidare forskning inom ämnet. Dock ökade intresse för HRA när utvecklingen i 
samhällena gick från stora tillverkningsindustrier till mer kunskapsbaserade företag. 
Än idag utvecklas nya modeller för redovisning av de mänskliga resurserna och anta-
let företag som använder någon form av HRA har ökat (Flamholtz, 1999). 

3.3 Social redovisning 
Begreppet social redovisning kommer från engelskans ”social accounting” och tanken 
bakom denna redovisning bottnar i det sociala samhällsansvar som företagen har för 
sina anställda (Gröjer & Stark, 1978). Under 1970-talet var den sociala redovisningen 
mycket uppmärksammad både utomlands och i Sverige, dels på grund av ett stort in-
tresse från den akademiska världen och dels beroende på att flera nya lagar kom till 
rörande miljö och arbetsmiljö. Under den här tiden kritiserades det faktum att 
vinsten var det enda måttet på företagens framgång och som ett komplement kunde 
företagen göra en social redovisning. Den innebar en redovisning av de miljöresurser 
som använts, vilken personalpolitik som tillämpats samt att påvisa samhällsnyttan 
genom det sociala ansvar organisationen tagit. Kortfattat kan sägas att uppmärksam-
heten flyttades från de ekonomiska intressena till intressenterna och samhället i stort 
(Blomqvist et al., 2003).  
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Intresset för den sociala redovisningen avtog dock kraftigt under 1980-talet av flera 
anledningar, bland annat för att företagsklimatet hårdnade betydligt och den sociala 
redovisningen inte ansågs tillräckligt betydelsefull. En annan orsak var att forskarna 
var den pådrivande kraften i utvecklingen och företagen själva inte hade lika stort in-
tresse för denna frivilliga redovisning. Till sist kan tilläggas att det även fanns en 
knapphet av redovisningsmodeller samt en oklarhet kring tillämpningen av model-
lerna (Blomqvist et al., 2003).  

Under 1990-talet återupplivades den sociala redovisningen och flera stora företag, där-
ibland H&M, Nike och Shell, rapporterar kontinuerligt om sitt sociala ansvar såsom 
arbetsmiljö, barnarbete och lönevillkor. Anledningen till denna rapportering är att 
företagen vill tillgodose intressenternas krav och undvika dåligt rykte (Blomqvist et 
al., 2003).  

Vad innebär då social redovisning? Social redovisning kan beskrivas som ett verktyg 
för planering, uppföljning samt utvärdering av konsekvenserna av ett företags eko-
nomiska och sociala verksamhet. Syftet med social redovisning är att komplettera den 
ekonomiska redovisningen samt relatera företagets etiska och sociala mål till intres-
senternas mål. Den ska även vara en hjälp i struktureringsarbetet för att nå de uppsat-
ta målen (Israelsson, 2002). Social redovisning innebär kortfattat att en organisation 
granskar och förbättrar sina sociala mål och inbjuder sina intressenter till delaktighet 
i arbetet (Svenska ESF-rådet, 2004). 

Arbetet med social redovisning är en process som involverar personalen och ger dem 
möjlighet att påverka och deltaga i utvecklingen. De sociala mål företagen ställer upp 
bygger bland annat på en gemensam värdegrund, aktivt deltagande, demokrati och 
kan ses ur både ett ekonomiskt och ett miljöperspektiv (Israelsson, 2002). 

Flera personer som arbetat aktivt med social redovisning anser att den har många 
fördelar och leder till positiva resultat. Jan Forslund, verksamhetsledare/kooperativ 
rådgivare vid Kooperativt Idécentrum (KIC) i Stockholm, menar att social redovis-
ning stärker människor både i företagen och utanför vilket leder till en positiv sam-
hällsutveckling och ett mer ansvarstagande företagande. Victor Pestoff, professor i 
statsvetenskap vid Södertörns högskola, hävdar att social redovisning leder till ökad 
konkurrenskraft genom både kvalitetssäkring av produkterna samt höjning av legiti-
miteten hos intressenterna. Claes Becklin, Studieförbundet Vuxenskolan, anser att 
social redovisning ger uttryck för sociala mål och värderingar vilket kan vara viktigt 
när företaget skall attrahera intressenter (Israelsson, 2002). 

Den sociala redovisningen är fortfarande frivillig och idag finns det modeller och rikt-
linjer som företagen kan rätta sig efter men problemet är att det inte finns några 
världsomspännande regler vilket vållar bekymmer för internationella företag då de 
inte vet vilkets lands regler de bör följa (Blomqvist et al., 2003).  

3.4 Personalekonomisk redovisning 
Den personalekonomiska redovisningen utvecklades i början av 1970-talet och under 
1980-talet. Intresset har dock svalnat på senare år men aldrig helt försvunnit. Med 
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personalekonomi menas hushållning med mänskliga resurser sett ur ett långsiktigt 
perspektiv (Johanson & Johrén, 2001). Utgångspunkten i den personalekonomiska 
redovisningen är att personalen i första hand ses som en tillgång som det kan investe-
ras i och inte bara som en kostnad i form av lön eller sjukfrånvaro. Information om 
personalen som fås genom den löpande redovisningen, bokslut samt nyckeltal ger en 
bild av hur personalen påverkar resultatet i företaget. Syftet med personalekonomisk 
redovisning är att belysa och skapa en diskussion kring personalfrågorna, underlätta 
personalstrategiska beslut samt utgöra ett styr- och uppföljningsverktyg (Aronsson & 
Malmquist, 2003; Löfgren, 1996). 

Personalekonomi innebär att personalen ses som en tillgång och hanteras efter det. 
Detta betyder att beräkningar görs av det upplevda värdet som den anställde i fråga 
har, till skillnad från traditionell redovisning där maskiner och inventarier är i fokus 
och personalen ses enbart som stöd till dessa maskiner. Personalekonomisk redovis-
ning innebär att personalen är i fokus och maskinerna utgör redskap som personalen 
behöver för att utföra sitt arbete. Ett resultat av denna redovisning är ökade satsning-
ar på exempelvis rehabilitering och utbildning (Aronsson, Björk & Malmquist, 1994). 

Det personalekonomiska bokslutet upprättas en gång om året och består enligt Grö-
jer och Johanson (1996) av fyra komponenter. Den första är personalberättelsen som 
innehåller information om vilka händelser och åtgärder som vidtagits inom det per-
sonalekonomiska området under året. Den andra är personalresultaträkningen som 
genererar besked om kostnader för löner, frånvaro, rehabilitering, rekrytering, av-
gång, utbildning, och arbetsmiljö. Den tredje komponenten är personalnyckeltal som 
till exempel frånvarokostnad per anställd eller utbildningskostnad per anställd och de 
har till uppgift att underlätta jämförelser mellan företag och över tiden. Den sista är 
personalfotnoter där utrymme ges till att redovisa eventuella avgränsningar och defi-
nitioner. Exempelvis kan nämnas uppdelning av frånvaron i olika kategorier såsom 
kön och ålder samt organisationens definition av personalomsättning (Gröjer & Jo-
hanson, 1996).  

Johanson & Johrén (2001) menar att den personalekonomiska redovisningen har ett 
flertal användningsområden som den kan delas upp i.  

Arbetsmiljöekonomi är ett område som handlar om kostnader för sjukfrånvaro och åt-
gärder i syfte att komma till rätta med problemen.  

Avvecklingsekonomi beskriver hur det personalekonomiska perspektivet kan tilläm-
pas vid avveckling av personal till följd av övertalighet.  

Rekryteringsekonomi är som namnet föreslår en redogörelse för kostnader i samband 
med rekrytering till följd av personalomsättning.  

Utbildningsekonomi behandlar intäkter och kostnader för utbildning av personal.  

Liukkonen däremot gör skillnad på arbetsmiljöekonomi, personalekonomi och reha-
biliteringsekonomi. Arbetsmiljöekonomi och personalekonomi skiljer sig inte myck-
et åt vad gäller innehållet. Båda behandlar bland annat personalstatistik, kompetens-
redovisning, hälso- och sjukfrånvaroutveckling samt kostnader för sjukfrånvaro och 
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personalrörlighet. Det som skiljer de båda redovisningarna är hur information tas 
fram och sedan struktureras. Personalekonomer tar fram nyckeltal för bearbetning 
medan arbetsmiljöekonomerna i huvudsak arbetar med verksamhetsstyrning och 
uppföljning. När det gäller rehabiliteringsekonomi hänvisar hon till Aronsson och 
Malmquist som utvecklat denna gren (Liukkonen, 2003). Enligt Aronsson & Malm-
quist (2002) innebär rehabiliteringsekonomi beräkningar av kostnader för funktions-
nedsättning men har även en positiv sida genom att uppskatta lönsamheten av rehabi-
literingsåtgärder både vad gäller organisationen och samhället. 

Resultatet av den personalekonomiska redovisningen leder till bättre beslutsunderlag 
och således bättre beslut som i sin tur innebär att verksamheten kan skötas på ett ef-
fektivare sätt. Eftersom personalen ses som en tillgång och ej som en kostnad, betyder 
det att värderingar och synsätt påverkas positivt vilket leder till större personalfokus 
(Aronsson et al., 1994). Aronsson et al. (1994) menar att en konsekvens av detta är att 
det borde leda till bättre resultat för företaget eftersom de är koncentrerade på sin 
viktigaste tillgång, det vill säga personalen. En annan fördel med personalekonomisk 
redovisning är att fokusering kring personalen ger motivation och ökat engagemang 
som leder till ökade prestationer (Aronsson et al., 1994; Gröjer, 1990).  

Det finns även nackdelar med den personalekonomiska redovisningen. En av de i lit-
teraturen tydligaste nackdelarna är att redovisningen består av svåra och komplicera-
de modeller, vilket är en av orsakerna till att personalekonomisk redovisning inte fått 
något praktiskt genomslag (Gröjer, 1990; Johanson & Johrén, 2001). En annan nack-
del är svårigheten att förstå värdet och nyttan med personalredovisning (Aronsson et 
al., 1994).  

3.5 Arbetsmiljöredovisning  
Arbetsmiljöredovisningen utvecklades, som tidigare nämnts, samtidigt som den per-
sonalekonomiska redovisningen och syftet med denna redovisning är att synliggöra 
arbetsmiljön. Till hjälp kan användas ett arbetsmiljöbokslut och en personalresultat-
räkning. Den förstnämnda innehåller statistik såsom tidsanvändning, sjukfrånvaro 
och personalomsättning samt nyckeltal som visar hälsostatusen i företaget. I personal-
resultaträkningen återfinns de ekonomiska effekterna av diverse personalkostnader 
jämfört med företagets resultat (Gröjer & Liukkonen, 1990). Som nämnt ovan ligger 
den största skillnaden mellan personalekonomisk redovisning och arbetsmiljöredo-
visning i hur data tas fram och bearbetas. Arbetsmiljöekonomin handlar till största 
delen om uppföljningar och verksamhetsstyrning (Liukkonen, 2003). 

3.6 Hälsobokslutets framväxt i Sverige 
Regeringen började uppmärksamma den personalekonomiska debatten i slutet av 
1980-talet mycket beroende på den ökande ohälsan (Gröjer & Johanson, 1996). Ar-
betsmiljökommissionen gjorde 1990 en utredning gällande arbetsgivarnas ansvar för 
arbetsmiljöplanering samt redovisning av dess personalekonomiska effekter (SOU 
1990:49). Kommissionens rapport ledde fram till regeringens proposition 1990/91:140 
som med lag ville reglera samt skynda på utvecklingen av personalekonomisk redo-
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visning. Lagförslaget röstades dock aldrig igenom med motiveringen att det inte fanns 
anledning att lagstifta om något som är bra för företagen (Aronsson & Malmquist, 
2003). 

1995 bildades Sjuk- och arbetsskadekommittén vars uppdrag bestod i att ge förslag till 
försäkringskompensation vid sjukfrånvaro samt förebyggande och rehabiliterande åt-
gärder. Kommittén ansåg att tillämpning av personalekonomiska nyckeltal har en po-
sitiv effekt på företagens insikt i personalåtgärder såsom rehabilitering och utbildning 
(Aronsson & Malmquist, 2003). En annan stor utredning, ”Rehabilitering till arbete” 
(SOU 2000:78), tog sikte på ansvarsfördelningen mellan stat och arbetsgivare samt re-
habiliteringens kostnader och deras påverkan på det ekonomiska resultatet (SOU 
2000:78).  

Under Mona Sahlins tid som biträdande näringsminister i början av 2000-talet utsågs 
en arbetsgrupp med uppgift att utreda den kraftigt ökande arbetsrelaterade ohälsan 
(Aronsson & Malmquist, 2003). Gruppen kom fram till att det inte fanns tillräckligt 
fog att i detta läge lagstifta om personalekonomisk redovisning med anledning av 
brist på tillräckligt utarbetade modeller och praktiska metoder (Ds 2001:28). 

Under 2000-talet har regeringens arbete kring personal och ohälsa intensifierats och 
detta har mynnat ut i ett konkret åtgärdsprogram, 11-punktsprogrammet, och en lag-
stiftning om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro (Aronsson & Malmquist, 2003). 
I 11-punktsprogrammet introducerade regeringen för första gången begreppet hälso-
bokslut, vilket ska verka som ett hjälpmedel i kampen mot den höga sjukfrånvaron 
(Regeringskansliet, 2001). Enligt Ulf Johanson, professor i företagsekonomi och tilli-
ka vd för Institutet för Personal och Företagsutveckling (IPF), finns det ingen klar de-
finition av hälsobokslut. Hälsobokslut innebär att tänka långsiktigt och knyta ihop 
hälsofrågorna med den ekonomiska styrningen (suntliv.nu, 2004). Paula Liukkonen 
överensstämmer med Ulf Johanson vad gäller att det inte finns någon enhetlig defini-
tion av hälsobokslut, och hon tillägger att det är viktigt att få en samlad bild, utifrån 
de siffror som finns tillgängliga, för att förstå hur hälsan fungerar (Liukkonen, 2002).  

Aronsson och Malmquist har valt att separera hälsa och bokslut för att definiera ut-
trycket hälsobokslut. Hälsa har många definitioner men de har valt att använda 
WHO:s definition från 1946 som lyder ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp”. Denna defini-
tion framställer hälsa som ett positivt tillstånd som berör hela individen och inte bara 
sjukdomssynsättet. Det är lättare att definiera bokslut. Det innebär att det görs ett av-
slut vid en viss tidpunkt för att få en bild av vad som har hänt under en given tidspe-
riod (Aronsson & Malmquist, 2003). 

3.7 11-punktsprogrammet 
Eftersom de två första modellerna som presenteras nedan ingår i projekt som finansi-
eras av regeringen och är en del i 11-punktsprogrammet är det på sin plats att ge en 
kort beskrivning av detta åtgärdsprogram. 
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På grund av ökade kostnader för sjukförsäkringen, från 20 till 50 miljarder kronor på 
fyra år, presenterade regeringen ett åtgärdsprogram för ökad hälsa i arbetslivet i bud-
getpropositionen 2002. Syftet med programmet är att sätta individen i centrum och 
förtydliga arbetsgivarnas ansvar i sjukfrånvaroproblematiken. Programmet bygger 
bland annat på förebyggande åtgärder och rehabilitering av drabbade individer (Re-
geringskansliet, 2001). 

De elva punkterna i programmet är indelade i tre kategorier. Den första handlar om 
åtgärder för bättre arbetsmiljö och tydligare arbetsgivaransvar. I denna kategori åter-
finns sex punkter varav den första är nationella mål för ökad hälsa i arbetslivet och 
som innebär ett samarbete mellan arbetsmarknadens parter vad gäller målformulering 
av hälsoarbetet. Den andra punkten handlar om trepartssamtal mellan regeringen och 
arbetsmarknadens parter för att samordna insatserna mot ohälsan. Punkt tre innebär 
att regeringen ska ge arbetsgivarna kraftfullare drivkrafter för att kunna införa ohäl-
soförebyggande arbete i verksamheten. Utveckling av arbetsmiljöarbetet är den fjärde 
punkten och innebär att regeringen anslår mer medel för att pådriva denna utveck-
ling. De två sista punkterna i denna kategori riktar sig till den offentliga sektorn. Den 
första av de två handlar om hälsobokslut och innebär en satsning på redovisning av 
hälsoläget. Den sista punkten innebär försök att minska ohälsan med fokus på fram-
för allt långtidssjukskrivningarna (Regeringskansliet, 2001). 

Den andra kategorin är åtgärder för snabb återgång till arbete vid ohälsa. Den första 
punkten handlar om individen i centrum och rehabilitering. Det är viktigt med 
snabbt tillgänglig och individanpassad rehabilitering och för att lyckas krävs en ny 
och bättre administrativ hanteringsprocess. I nästa punkt föreslår regeringen en ju-
stering av gällande lagstiftning om sjukpenningsrätt för att höja kvaliteten i rehabili-
teringsarbetet. Den tredje punkten behandlar sjukskrivningsprocessen och de kostna-
der de medför (Regeringskansliet, 2001).  

Den sista kategorin behandlar de två punkterna forskning och övriga frågor. Den 
förstnämnda innebär en satsning på forskning och statistik inom ohälsoområdet för 
att öka förståelsen för sjukskrivningarnas orsaker, samband och konsekvenser. Den 
sista punkten om övriga frågor tar upp tillgängligheten till behandlingar inom hälso- 
och sjukvården som behöver förbättras (Regeringskansliet, 2001). 

3.8 Hälsobokslut istället för personalekonomisk redovisning 
Kopplingen mellan arbetsmiljö, personal och ekonomi etablerades och synliggjordes 
alltså under 1970-talet och hälsobokslutets roll kan beskrivas som ett led i den fortsat-
ta utvecklingen. Näringsdepartementet lyfte fram begreppet hälsobokslut i samband 
med 11-punktsprogrammet vilket ledde till intensiv debatt bland forskare om huruvi-
da detta begrepp kunde bidra med något nytt eller var ett utspel av regeringen i syfte 
att visa handlingskraft i kampen mot sjukfrånvaron. Det finns likheter i presentatio-
nen av hälsobokslut av regeringen och det hot om obligatorisk personalekonomisk 
redovisning som användes under 1980-talet för att få fart på företagens ansvarstagande 
i sjukfrånvarofrågan (Regeringskansliet, 1990). Enligt Liukkonen (2003) finns det 
dock en viss skillnad denna gång och det är att det finns en vilja att frivilligt redovisa 
arbetsmiljö och hälsa. Hälsobokslutet är ett efterlängtat verktyg som erbjuder ett nytt 
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arbetssätt, en systematisk arbetsmetod och tillgodoser behovet av personal-, hälso- 
och arbetsmiljöanalyser (Liukkonen, 2003).  

Liukkonen (2003) menar att det finns flera olika skäl till att införa hälsobokslut. Det 
mest frekventa skälet är viljan att få lära sig en ny arbetsmetod som ger möjligheter 
till förändring och förbättring i organisationen. Andra motiv är att kunna utvärdera 
interna rutiner i företaget, systematiskt sammanföra statistik, analyser och redovis-
ning i ett enda system och för att kunna ta fram en grund för investeringar i arbets-
miljö och hälsoprojekt (Liukkonen, 2003).  

Enligt Aronsson och Malmquist (2003) finns det två orsaker till att införa hälso-
bokslut i stället för personalekonomisk redovisning. Den ena är en teknisk aspekt 
och innebär att de nuvarande PA- och lönesystemen inte är tillräckligt anpassade för 
att tillhandahålla den information som krävs. Det är nödvändigt att utveckla ett en-
hetligt system som kan sammanföra de administrativa och ekonomiska uppgifter som 
behövs i hälsobokslutet. Den andra anledningen är att personalen inte har tillräcklig 
kompetens inom det personalekonomiska området eftersom det krävs en viss kun-
skap för att kunna tolka den information som tas fram. Båda dessa orsaker är tidskrä-
vande processer och det är just därför som hälsobokslutet är lättare att införa på 
grund av att det är enklare och mindre omfattande än den personalekonomiska redo-
visningen (Aronsson & Malmquist, 2003). 

Aronsson och Malmquist (2003) menar att den största skillnaden mellan personal-
ekonomisk redovisning och hälsobokslut är att den senare inte uttrycks i monetära 
termer utan i form av nyckeltal. Dessa siffror är förhållandevis enkla att ta fram i de 
befintliga systemen vilket leder till låga kostnader både vid införande och under drift 
(Aronsson & Malmquist, 2003).   

3.9 Användningsområden  
Ett hälsobokslut kan användas inom många olika områden i en organisation. Ett häl-
sobokslut kan ses som ett instrument för företagsledningen att förbättra verksamhe-
ten genom hälsoinsatser. Det är därför av stor vikt att ledningen har förståelse för hur 
de anställdas hälsa påverkar organisationens effektivitet. Hälsobokslutet ger informa-
tion och beskriver de anställdas hälsa och med hjälp av utvärdering av data och nyck-
eltal ges möjlighet till förbättringar och effektivisering av organisationen. Med denna 
information kan en uppföljning av utfallet även ge en uppfattning om hur hälsan hos 
de anställda samverkar med resultatet. Hälsobokslutet kan med fördel användas som 
beslutsunderlag vid tillfällen som till exempel omorganisationer, investeringar i ma-
skiner och i rekryteringskampanjer (Aronsson & Malmquist, 2003). 

Hälsobokslut kan användas som ett hjälpmedel vid utveckling av personalpolitiken. 
Ur hälsobokslutet kan utläsas information om hur hälsostatusen ser ut och hur effek-
ter av ändringar i personalhälsan påverkar verksamheten. Eftersom hälsobokslut kan 
upprättas på enhetsnivå kan åtgärder för förbättring anpassas beroende på hur förut-
sättningarna ser ut inom de olika enheterna. Detta leder till att hälsobokslutet kan 
användas som ett verktyg i det personalpolitiska arbetet (Aronsson & Malmquist, 
2003). 
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Svedberg (2005) har i sin studie av Försäkringskassan i Stockholms län funnit en rad 
olika användningsområden för hälsobokslut. Hälsobokslutet kan användas för att få 
en samlad bild av hälsan och arbetsmiljön, göra jämförelser inom den egna verksam-
heten och med andra organisationer, kunna göra personalekonomiska beräkningar 
och analyser, jämföra och analysera uppsatta mål i medarbetarfokus, för att bestäm-
ma nya insatser och åtgärder samt som diskussionsunderlag för beslut som rör hälsa 
och arbetsmiljö (Svedberg, 2005).  

3.10 Intressenter 
Genom hälsobokslutet kan företaget förmedla information till dess intressenter. An-
ledningen till att vilja delge denna information är för att visa hur organisationen lig-
ger till gentemot andra företag, vilket i sin tur kan attrahera intressenter att investera 
i verksamheten eller förbättra relationer till kunder och leverantörer (Aronsson & 
Malmquist, 2003). Intressenterna bör även ha ett intresse av att få en tydligare bild av 
hälsoläget i företagen eftersom effektiviteten i företagen påverkar dem på olika sätt 
(Persson & von Ehrenheim, 2003).  

Ägarna har ett intresse av att företaget sköts på ett effektivt sätt och hög frånvaro le-
der till ineffektivitet vilket i sin tur påverkar företagets affärsförmåga och framtida re-
sultat. Även kunderna är intresserade av effektiviteten eftersom den påverkar deras 
kostnader i form av kvalitetskrav och leveranstider (Persson & von Ehrenheim, 
2003).  

En annan intressent som har stor nytta av informationen från hälsobokslutet är sta-
ten. Om arbetsgivarna genom hälsobokslutet får större kännedom om hälsans bety-
delse för företagets effektivitet, kan staten spara mycket pengar på minskad sjukfrån-
varo. Är hälsoboksluten någorlunda lika utformade kan staten även göra jämförelser 
mellan olika branscher och företag (Aronsson & Malmquist, 2003; Persson & von 
Ehrenheim, 2003). 

Frekvensen av ohälsa bland personalen kan tolkas som en signal på hur ledningen 
sköter organisationens humankapital. Kapitalmarknaden som tar del av hälsobokslu-
tet får på detta vis en bild av hur väl organisationen sköter om sina resurser och kan 
med detta som utgångspunkt till exempel anpassa sina låne- och räntevillkor. Vid ak-
tieplaceringar kan hälsobokslutet spela en avgörande roll för investerare, därför att 
om de anser att organisationen missköter sin personal kanske de väljer att investera 
sina pengar i ett annat bolag (Aronsson & Malmquist, 2003).  

Även arbetssökande har intresse av att ta del av den information som finns om hälso-
statusen inom den aktuella organisationen. Informationen ger en antydan om hur ar-
betsgivaren ser på sin personal och om arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Med en 
klarare redovisning av personalens sjukfrånvaro och personalomsättning får de fackli-
ga organisationerna större möjligheter att inverka på arbetsmiljön (Aronsson & 
Malmquist, 2003). 
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3.11 Aronsson och Malmquists hälsobokslutsmodell 
Den information som återges i detta avsnitt är baserad på Aronsson och Malmquist 
bok, Hälsobokslut- en modell utifrån arbetsplatsens behov (2003). Modellen utgår från 
de behov som finns på arbetsplatsen och är uppbyggd av sex nyckeltal. Data till dessa 
nyckeltal hämtas från företagens existerande PA- och lönesystem. Dessutom genom-
förs en enkät bland de anställda som används som komplement till den övriga infor-
mationen. Hälsobokslutets huvudsakliga uppgift är att generera information som kan 
användas för att hantera arbetsplatsens hälsofrågor. 

Hälsobokslutet är uppdelat i ett internt och ett externt bokslut. Syftet med det först-
nämnda är att det ska fungera som ett styrmedel i organisationen. Det interna bokslu-
tet är mer omfattande än det externa och innehåller, utöver nyckeltal och hälsoberät-
telse, bakomliggande statistik till nyckeltalen. Den andra delen av hälsobokslutet är 
externt och består av de sex nyckeltalen och hälsoberättelsen som visas för allmänhe-
ten. Hälsoberättelsen redogör för den befintliga hälsostatusen genom att kommentera 
de olika nyckeltalen. 

Hälsobokslutsmodellen är uppdelad i tre delar: 

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

Den information som redovisas är uttryckt i antal, nyckeltal samt i textformat. Detta 
betyder att i hälsobokslutet beskrivs ingen information i monetära termer vilket an-
nars är karaktäristiskt för redovisning. 

I likhet med lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro menar Aronsson och 
Malmquist att det inte är lämpligt att redovisa personaluppgifter inom organisationer 
med mindre än tio anställda. Anledningen är att ingen individ skall kunna identifie-
ras. Informationen som skall ingå i hälsobokslutet kan hämtas ur företagets existe-
rande PA- och lönesystem. Denna information innehåller statistiska uppgifter om 
sjukfrånvaro, rehabilitering och personalomsättning. Personalstatistiken kan sedan 
användas till att ta fram nyckeltal som används för analys och jämförelse. Modellen 
innehåller sex nyckeltal varav fem ska kunna utvinnas ur PA- och lönesystemet. Det 
sjätte nyckeltalet framställs genom ett hälsoindex som erhålls från svaren i en enkät 
till de anställda inom organisationen som jämförs med en databas. Databasen är ut-
vecklad av ett företag vid namn Metodicum och bygger på svar på medarbetarenkäter 
från 13 000 personer. Hälsoindexet syftar till att mäta hälsans påverkan på produkti-
viteten. 

För att ett hälsobokslut skall kunna utnyttjas till fullo krävs att personal som hands-
kas med hälsobokslutet har ett personalekonomiskt kunnande. Kunnandet består i att 
tyda nyckeltalen samt ha en förståelse för sambandet mellan kostnader och effektivi-
tet i jämförelse med företagets hälsoläge. Kunskap om personalekonomi är också vik-
tigt för de personer som har till uppgift att utforma företagets strategi i syfte att kun-
na utveckla mål och krav som är ändamålsenliga. För att kunna dra nytta av de möj-
ligheter som ett hälsobokslut ger krävs även att personal inom ekonomi- och perso-
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nalfunktionerna samarbetar. Genom ett samspel mellan ekonomiska effekter, krav på 
redovisningsinformation, kunskap om beteendevetenskapliga samband och hantering 
av PA-data drar personalen nytta av varandras kunskaper och förståelse skapas mellan 
de olika enheterna. 

3.11.1 Hälsoberättelse  
I hälsoberättelsen redogör företaget för bakgrundsfakta och förklaringar av nyckelta-
len, den statistiska informationen och de faktorer som påverkar hälsostatusen i före-
taget. Här finns även möjlighet att lämna annan information som företaget finner re-
levant för att förklara de obligatoriska uppgifterna om sjukfrånvaro. Förändringar i 
hälsoindexet kommenteras också i detta avsnitt. 

3.11.2 Nyckeltal och statistik 
Oavsett om det handlar om det interna eller det externa hälsobokslutet utgör de sex 
nyckeltalen hälsobokslutets centrala del. Nyckeltalen är uppbyggda av den statistik 
som finns i PA- och lönesystemen och de ska beskriva de följder som hälsa och hälso-
förändringar får på verksamheten. De sex nyckeltalen är uppställda enligt följande: 

Sjuktal: Antal sjukfrånvarotimmar/antal arbetade timmar * 100  

Sjukfall: Antal påbörjade sjukfall under året/antal arbetade timmar * 10 000  

Rehabilitering – inflöde: Antal sjukfall som påbörjar dag 29/antal arbetade timmar * 
10 000.  

Rehabilitering – återgångar: Antal återgångar efter att dag 29 påbörjats/antal sjuk-
fall som påbörjar dag 29 

Personalomsättning: Antal oönskade personalavgångar/antal arbetade timmar* 
10 000. 

Produktivitet: Ett hälsoindex tas fram med hjälp av en medarbetarenkät. 

Utförligare information om nyckeltalen finns i Bilaga 1. 

För att utveckla Aronssons och Malmquists modell kan redovisningen av nyckeltalen 
delas upp i olika kategorier. En förutsättning för att en uppdelning ska kunna ske är 
att kategorierna består av minst tio personer, för att redovisningen inte ska ske på in-
dividuell nivå. De kategorier som Aronsson och Malmquist nämner är exempelvis 
kön, ålder, befattningskategori, anställningstid, sysselsättningsgrad, bransch och regi-
on. Genom att dela upp kvinnor och män när det gäller sjukfrånvaro genereras en 
bild av huruvida det föreligger skillnader mellan könen. Detta kan sedan användas 
som underlag för hur företaget ska sätta in sina åtgärder mot sjukfrånvaron. Om det 
visar sig att det ena könet har högre sjukfrånvaro än det andra är det lämpligt att före-
taget satsar på det kön som har högst sjuktal. På liknande sätt kan andra kategorier 
användas för att få en klarare bild av hur de olika kategorierna hälsomässigt ser ut och 
utifrån detta kan företaget styra sina åtgärder. 
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3.12 Liukkonens modell 
Detta avsnitt baseras på information från Liukkonens bok, Hälsobokslut- förslag till 
mätning, analys och diskussionsfrågor (2002). Eftersom Liukkonen har arbetat mycket 
med både arbetsmiljöekonomi och personalekonomi bygger hennes modell till stor 
del på delar från dessa grenar såsom personalstatistik, sjukfrånvaro och personalrör-
lighet. Liukkonen har på eget initiativ tagit fram ett förslag till en hälsobokslutsmo-
dell. Anledningen till att hon endast har utvecklat ett förslag beror på att hälsoläget 
inte är detsamma i alla företag samt att det inte finns ett enda redovisningssätt. Liuk-
konen menar att alla nyckeltal inte passar in i alla företag, därför är det upp till före-
taget själv att först definiera vad hälsa är och sedan ta fram nyckeltal och variabler 
som passar för att uppnå målet som företaget själv har satt upp.  

Det krävs ett gediget arbete för att få förslaget att utvecklas till en komplett redovis-
ning som visar flera områden såsom arbetsmiljö, hälsa, ekonomi och personal. För att 
lyckas krävs att alla som arbetar med frågor rörande personalens välbefinnande samt 
med kvalitets- och produktionsuppgifter, hjälps åt att samla in uppgifter och skapa 
förståelse för dem genom bland annat diskussioner. Det krävs också att alla har sam-
ma definition på de variabler som ska ingå i hälsobokslutet för att alla ska ha samma 
utgångspunkt i arbetet. 

Hälsobokslutets huvuduppgift är att skapa en ökad kunskap om arbetsmiljön och 
hälsan på arbetet och siffrorna skall utgöra ett hjälpmedel för att uppnå denna kun-
skap. Den information som behövs för ett hälsobokslut finns till största del i företa-
gens befintliga redovisningsrutiner. Personalen ska aktivt vara med vid framtagningen 
och utformningen av hälsobokslutet. Syftet är att personalen genom sitt deltagande 
får en förståelse och ett incitament till att det ska används i företagen. Med andra ord 
väcks ett intresse bland de anställda för att se hur redovisningen följs upp i arbetet. 

3.12.1 Nyckeltal  
Nedan följer en kort beskrivning av de variabler som enligt Liukkonen bör ingå i ett 
hälsobokslut. En utförligare beskrivning av variablerna återfinns i Bilaga 2. 

Hälsa 

Under rubriken hälsa redovisas den senast utförda personal-, arbetsmiljö- eller hälso-
enkätens utfall i en kortfattad version för att få en överblick hur företaget ligger till 
mot det önskvärda hälsotillståndet. 

Personal 

Under denna rubrik redogörs för organisationens personalredovisning i form av stati-
stik och administrativa uppgifter som tillsammans bildar ett underlag för att illustrera 
organisationens bemanning. Denna redovisning är till för att generera en bild av vil-
ken personal som ingår i hälsobokslutet. Ett av nyckeltalen som ingår i denna katego-
ri är personalomsättning i form av antal nyanställda och uppsägningar.  
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Kompetens  

Syftet med att låta variabeln kompetens ingå i hälsobokslutet är att visa den personli-
ga erfarenheten, den unika skickligheten och de kända utvecklingsbehov som företa-
get eventuellt har. Det företaget definierar som kompetens måste vara mätbart, rim-
ligt att följa upp och kunna synliggöras i arbetet. En viktig fråga som företaget har att 
ta ställning till är om deras anställda över huvud taget är villiga att utveckla kompe-
tensen. Om inget intresse finns måste företaget undersöka vad det beror på. Om de 
anställda visar intresse betyder det att de är villiga att utvecklas i sitt arbete och på 
sikt gynnar det företaget. 

Tidsredovisning 

Tid är en mycket viktig variabel eftersom den är en styrande faktor inom organisa-
tionen. Att göra rätt saker i tid innebär att företagets resultat påverkas positivt vilket 
kan jämföras med att tid som är felanvänd påverkar företagets resultat negativt. I 
denna kategori står närvaro- och frånvaroaspekterna av tidsanvändningen i fokus. En 
del av tidsredovisningen går ut på att företaget jämför sin sjukfrånvaro, arbetad tid 
och övertid med andra företag inom samma verksamhetsområde. 

Sjukfrånvaro och dess orsaker 

Företaget bör ta fram sitt eget sjukfrånvaromönster, vad gäller ersatt sjukfrånvaro, 
dold sjukfrånvaro och sjuknärvaro för att erhålla den mest rättvisande informationen 
om sjukfrånvaron. För att undersöka detta är det lämpligt att använda sig av enkäter 
som delas ut till de anställda som ingår i undersökningen. 

Personalomsättning 

När företaget tar fram sitt hälsobokslut är det viktigt att bakgrunden till personalom-
sättning studeras för att få en förståelse för vad rörligheten bland personalen beror på. 
Om det visar sig att orsaken till att folk slutar beror på det egna företaget exempelvis 
i form av missnöje med arbetsmiljön, kan det vara ett tecken på att företaget borde 
vidta åtgärder för att värna om den egna personalen. 

Arbetsmiljö 

I avsnittet arbetsmiljö redovisas vanligtvis miljöaktiviteter och i vilken utsträckning 
de skett under året. Även arbetsskadestatistik och rehabiliteringsaktiviteter samman-
ställs och redovisas. Anledningen till denna materialinsamling är att ta fram och få en 
samlad bild av allt arbetsmiljöarbete. 

Produktion  

I hälsobokslutet redovisas relevant information om produktionsutfallet. Från pro-
duktionen tas information om produktionsvolymer, genomloppstider, tidshållning 
vid leverans, kassationer och produktionskostnader för redovisning. Redovisningen 
bör utformas så att den i yttersta mån passar företagets behov och följer aktuella re-
dovisningsnormer. 
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Kvalitet och Motivation  

Här redovisas information om motivation och produktionsuppgifter samt om fel el-
ler kvalitetsbristkostnader. Detta görs för att kunna finna eventuella samband mellan 
motivation hos de anställda och kvaliteten i produktionen. 

3.13 Sammanfattning  
För att läsaren ska få en klar bild över modellerna redogör vi här mycket kortfattat 
för de generella skillnader som föreligger.  

En stor skillnad är att Aronsson och Malmquists modell för hälsobokslut är uppdelat 
i ett internt och ett externt bokslut. Liukkonens modell har ingen sådan uppdelning 
utan kan direkt redovisas såväl internt som externt. 

En skillnad är att Liukkonens modell är mer flexibel eftersom den ger utrymme för 
företagen att anpassa hälsobokslutet efter deras förutsättningar. Det är upp till företa-
get att definiera olika begrepp och att sätta upp mål eftersom det, enligt Liukkonen, 
inte finns en enda redovisningsmetod och alla nyckeltal inte passar in i alla företag. 
Aronsson och Malmquists modell ger inte detta utrymme utan deras modell består av 
sex nyckeltal samt en hälsoberättelse som noggrant beskrivs samt hur de ska tas fram. 
Den mån av flexibilitet som ges är i det interna bokslutet där företaget kan lägga till 
den information som de finner intressant att redovisa. 

Liukkonens modell är mer omfattande och kan liknas vid en kartläggning av hälsolä-
get i en organisation. Modellen innefattar utöver sjukfrånvaron områden som perso-
nal- och kompetensbild, arbetsmiljöarbete, motivation och produktionsutfall. Arons-
son och Malmquists modell är till största del fokuserad kring sjukfrånvaron men tar 
även upp områden som rehabilitering, personalomsättning och produktivitet.  
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4 Empiri  
I detta kapitel presenteras resultaten av den empiriska studien. Kapitlet inleds med en pre-
sentation av de studerade hälsoboksluten vad gäller innehåll och omfattning. Därefter re-
dogörs för de genomförda intervjuerna där svaren är sammanställda under olika katego-
rier. Dessa är hälsobokslutets framväxt, implementering och arbetsprocess, effekter och re-
sultat samt hälsobokslutets framtid. 

4.1 Inledning  
Innan presentationen av hälsoboksluten ges här först en kort beskrivning av den for-
mella strukturen och vilka generella likheter och skillnader som finns. Det första som 
kan konstateras är att Jämtlands bokslut är kortare och mer koncist än de övriga två. 
Västra Götalandsregionens bokslut består i huvudsak av löptext kompletterad med 
diagram och tabeller medan Hallands bokslut är uppbyggt av diagram och tabeller 
kompletterade med löptext.  

4.1.1 Jämtlands hälsobokslut 
Nedanstående information är hämtad från Hälsobokslut 2002, Intensivvårdsavdelning-
en vid Östersunds sjukhus. Hälsobokslutet består av ett internt och ett externt hälso-
bokslut. I det externa hälsobokslutet redovisas nyckeltalen och hälsoindexet enligt 
samma utformning som i det interna hälsobokslutet. Den största skillnaden mellan de 
båda boksluten är att i det externa redovisas inte statistiken och hälsoberättelsen. Det 
interna bokslutet inleds med att den bakomliggande statistiken till nyckeltalen redo-
visas vilka är:  

• Sjukfrånvaro i timmar  

• Antal påbörjade sjukfall under året 

• Antal sjukfall som påbörjar 29:e sjukdagen 

• Antal återgångar efter 28 dagars sjukfrånvaro 

• Antal oönskade personalavgångar under året 

Nästa rubrik är nyckeltal. Här under ställs statistiken i relation till arbetade timmar 
och i ett fall till antal sjukfall som påbörjar 29:e sjukdagen. Nyckeltalen ser ut enligt 
följande: 

• Antal sjukfrånvarotimmar/arbetade timmar 

• Antal påbörjade sjukfall/arbetade timmar 

• Antal sjukfall som påbörjar 29:e sjukdagen/arbetade timmar 

• Antal återgångar efter 28 dagars sjukfrånvaro/antal sjukfall som påbörjar 29:e 
sjukdagen 

• Antal oönskade personalavgångar/arbetade timmar 
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Efter nyckeltalen följer en beskrivning av hälsoindexet. Hälsoindexet utvinns av en 
hälsoenkät bland det anställda. Enkäten består av tolv påståenden som har en skala 
från noll till sex, där noll har betydelsen aldrig och sex betyder alltid. Indexet jämförs 
sedan med en databas. De påståenden som de anställda får svara på är dessa: 

• Trött 

• Är intressant 

• Värk/stelhet i nacke, axlar eller rygg 

• Kan själv bestämma upplägg och genomförande 

• Oro för att inte klara av uppgifter 

• Besväras av brådska, knappa tidsmarginaler 

• Arbetar under tidspress (hinner bland annat ej ta tillräcklig matrast) 

• Arbetsledningen uppmärksammar en bra arbetsinsats 

• Kan utveckla färdigheter, kunskaper i arbetet 

• Engagerad och pigg 

• Samarbetet i arbetsgruppen fungerar 

Eftersom det inte finns något hälsoindex från tidigare år kan ingen jämförelse göras 
inom verksamheten. Den databas som är tillgänglig är den som Metodicum har byggt 
upp. I den finns svar från 13 000 personer från olika branscher. 

Det interna bokslutet avslutas med en hälsoberättelse där en redogörelse för statisti-
ken, nyckeltalen och hälsoindexet ges i löpande text. Sjukfrånvaron jämförs med tidi-
gare år och förklaring ges till eventuella avvikelser. En diskussion förs även om anta-
let påbörjade sjukfall utgör ett bra eller dåligt värde eftersom det saknas statistik att 
jämföra med. Jämförelse görs dock mot ett privat företag som också ingått i försöks-
verksamheten och det konstateras att två av de sex sjukfall som påbörjat 29:e sjukda-
gen orsakats av arbetsplatsen till 50-75 procent. Till sist nämns antalet långtidsfriska, 
det vill säga personer som har haft högst 10 dagars sjukfrånvaro de senaste månader-
na, samt en redogörelse för troliga orsaker till detta. Även medelåldern för sjukskö-
terskor och undersköterskor anges.   

4.1.2 Hallands hälsobokslut 
Hälsobokslutet för Kostservice 2002 består av sex kapitel. De tre första beskriver kort 
inledning, syfte och hur hälsobokslutet redovisas. Kapitel fyra är kärnan i hälso-
bokslutet och är uppbyggt kring sju olika ämnesområden där varje ämnesområde i sin 
tur är uppdelat i mindre delar, i form av nyckeltal och statistik om verksamheten. 
Denna information redovisas i bokslutet i form av grafer och sammanställningar som 
är kopplade till hälso- och arbetsmiljöfrågor.  
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Kapitel fyra inleds med ett avsnitt kallat Personalbild. Personalbilden delas in i två 
grupper varav den första består av anställningstyp4, åldersfördelning och anställnings-
tid. Redovisningen av dessa sker efter anställningstid, ålder och medelålder. Den 
andra gruppen är personalrörlighet där rekryteringar, personalomsättning, avgångar 
och intern personalrörlighet redovisas.  

Nästa del i hälsobokslutet är Kompetensbild och den inleds med att Kostservice ger en 
definition av vad kompetens innebär för dem för att tydligare veta vad som avses mä-
tas. I kompetensbilden mäts personalens kompetensutveckling i utbildningstimmar 
och dessutom redovisas kostnaden för kompetenshöjande insatser.  

Följande rubrik är Tidsanvändning som ger en bild av närvaron samt frånvaron på 
Kostservice. Detta stycke inkluderar fler aspekter än enbart sjukfrånvaro såsom arbe-
tad tid, övertid och betald semester. Närvaron och frånvaron mäts procentuellt som 
arbetad tid respektive frånvaro i förhållande till disponibel tid.  

Sjukfrånvaro och Rehabilitering är nästa avsnitt och inkluderar dessutom förtidspen-
sioner och sjukbidrag samt långtidsfriska. Sjukfrånvaron presenteras med hjälp av föl-
jande nyckeltal: 

• Totalt antal sjukfrånvarotimmar fördelat på de olika sjukfrånvaroperioderna (pe-
rioderna är uppdelade enligt följande: dag 1, dag 2-14, dag 15-90 och dag 91-). 

• Sjukfrekvens, timmar per anställd 

• Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid. 

• Sjukfrånvaro dag 2-14, timmar per anställd. 

• Sjukfrånvaro, antal över 30 dagar och sjukskrivningsomfattning (det vill säga om 
det rör sig om del- eller heltidssjukskrivning). 

Förtidspensioner och sjukbidrag följs upp och redovisas för att förstå de bakomlig-
gande orsakerna vilket ska ge kunskap om hur ohälsan skapas i arbetsmiljön. Antalet 
sjukbidrag och förtidspensioner jämförs sedan med föregående år.  

Även rehabiliteringsarbetet följs upp i hälsobokslutet. Med hjälp av en mall redovisas 
antalet anställda som är involverade i någon rehabiliteringsåtgärd samt effekterna av 
den utförda rehabiliteringen.  

I redovisningen av de långtidsfriska vänder Kostservice på perspektivet och söker ef-
ter de faktorer som i stället främjar hälsan. Begreppet långtidsfrisk innefattar anställda 
som inte har någon sjukfrånvaro på två år. I hälsobokslutet redovisas endast hur stor 
del av personalen som inte varit sjukfrånvarande under ett år därför att PA-systemet 
inte kunnat ta fram uppgifter längre tillbaka i tiden. 

Nästa rubrik heter Systematiskt arbetsmiljöarbete med inriktning på förebyggande, reha-
biliterande och främjande insatser. I detta kapitel beskrivs de arbetsmiljö- och hälsoin-
                                                
4 Med anställningstyper avses tillsvidareanställning, timanställning och visstidsanställning. 
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satser som gjorts under året. Den första kategorin som redogörs för är förebyggande 
insatser till vilka det finns både lång- och kortsiktiga mål uppsatta samt en handlings-
plan för både Varberg och Halmstad. I handlingsplanen ingår bland annat ansvarsför-
delning och beräknad kostnad för arbetet. Det finns även tabeller över antalet ar-
betsmiljöinsatser som utförts under året och antalet timmar som köpts av Lands-
tingshälsan (företagshälsovård).  

Den andra kategorin är rehabiliterande insatser som beskriver det rehabiliteringsarbe-
te som skett under året. Exempel på insatser är arbetsträning, regelbundna rehabiliter-
ingsmöten och anpassning av arbetsplatsen. Friskvårdande insatser är den tredje kate-
gorin och beskriver vilka möjligheter de anställda har att under arbetstid utöva fysisk 
aktivitet och en redogörelse ges för de sociala aktiviteter som genomförts. Den sista 
kategorin innehåller en redogörelse av de effekter som framkommit under arbetet 
med arbetsmiljön och hälsan.   

Nästa avsnitt behandlar Motivation, kvalitetsbristkostnader och kundnöjdhet och är 
uppbyggt kring en medarbetarenkät. Enkäten tar upp områden som information, 
ledning, arbetsgemenskap och trivsel, påverkansmöjligheter, effektivitet och kvalitet 
samt arbetsmiljö och hälsa. Syftet med den är att öka förståelsen för orsakerna till 
ohälsan och god hälsa samt vilka faktorer som påverkar arbetsmiljön.  

Vad gäller kvalitetsbristkostnaderna har ingen systematisk uppföljning gjorts på 
grund av svårigheter att utläsa dessa brister ur ekonomisystemet.  

Det sista avsnittet handlar om produktionsutfall, arbetsproduktivitet och kostnadseffek-
tivitet. Kostservice har tagit fram två nyckeltal men arbetar för att ta fram fler. Nyck-
eltalen är antal dagsportioner genom totalt antal portioner per år och antal produce-
rade portioner per arbetad timme.  

Det femte kapitlet i hälsobokslutet är Analys, slutsatser och åtgärdsförslag. Här analyse-
ras resultaten från hälsobokslutet och en lista görs över vad som är bra och vad som 
fungerar mindre bra i organisationen. Utifrån analysen utarbetas olika åtgärdsförslag 
för att komma tillrätta med problemen eller förstärka de bra sidorna inom organisa-
tionen. Parallellt med hälsobokslutsarbetet har en arbetsgrupp tagit fram ett åtgärds-
program för området Hälsa och Arbetsmiljö. Programmet Tolv punkter för hälsa i ar-
betet innefattar tolv olika områden5 och är en vision för alla anställda inom Lands-
tingsservice att sträva efter att uppnå.  

Det avslutande kapitlet innehåller slutkommentarer om de redovisade nyckeltalen 
samt en jämförelse mellan hälsobokslutet 2001 och 2002 där de konstaterar att vissa 
områden blivit bättre och andra inte.  
                                                
5 De tolv punkterna är: (1) Integrerad verksamhetsplanering- ett ledningssystem för hälsa, (2) Ett bra 

ledarskap bidrar till hälsan, (3) Vi ska förebygga arbetsskador och ohälsa, (4) Skyddskommittéer och 
arbetsplatsombud ska få en starkare roll, (5) Vikten av social gemenskap och samhörighet, (6) Jäm-
ställdhet och mångfald, (7) Medinflytande och information, (8) Kompetens- att känna trygghet och 
utvecklas i sitt arbete, (9) Friskvård- en del av hälsan, (10) Effektiv rehabilitering för att snabbt 
komma tillbaka i arbete, (11) Begränsning av den arbetsbetingande sjukfrånvaron och (12) Kontinu-
erlig uppföljning och utvärdering.  
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4.1.3 Västra Götalandsregionens hälsobokslut 
Informationen nedan är hämtad från Personalfokus 2004 och Personalvision 2010. 

Redovisningen i Personalfokus inleds med ett antal nyckeltal och därefter följer ru-
briksättningen den samma som i Personalvision 2010. I inledningen ges dels en sum-
mering av hur regionen gjort framsteg i förhållande till visionen och dels en redovis-
ning av viktiga händelser under året. De nyckeltal som presenteras är åtta till antalet; 
antal anställda, antal årsarbetare, könsfördelning, medelålder, medellön (kvinnor, 
män, totalt samt kvinnors lön i procent av mäns lön), personalomsättning (total andel 
externa avgångar i förhållande till tillsvidareanställda), sjukfrånvaro (kalenderdagar 
per anställd för kvinnor, män och totalt) och sjukfrånvaro i procent (kalenderdagar i 
förhållande till antal anställningsdagar för kvinnor män och totalt). 

Under rubriken Människosyn redovisas jämställdhets- och mångfaldsarbetet i regio-
nen. Vad gäller jämställdhetsarbetet ges konkreta exempel på hur det arbetet fortskri-
dit i regionen under året. Den statstik som redovisas är antal chefer på olika lednings-
nivåer fördelat på kvinnor och män samt fördelningen av kvinnor och män inom oli-
ka personalkategorier. Mångfaldsarbetet redovisas på samma sätt som jämställd-
hetsarbetet med redovisning av projekt som pågår eller avslutats under året. 

Nästa rubrik i dokumentet heter Förhållningssätt, Medarbetarskap & Ledarskap, Kom-
munikation & Mötesplatser. Här behandlas regionens arbete med rekrytering och ut-
bildning av chefer samt bildandet av nätverk för utveckling av ledarskap. Vad gäller 
ledarskap redovisas antal chefer grupperade utifrån antal underställda medarbetare 
och rekryteringen redovisas som antal chefer som börjat respektive slutat samt rekry-
teringsväg. Sedan diskuteras utvecklingssamtal som ett verktyg för verksamhetsut-
veckling. Slutligen presenteras regionens chefsförsörjningsprogram som syftar till att 
kvalitetssäkra den framtida chefsrekryteringen.  

Arbetsorganisation & Strukturer är ett avsnitt som syftar till att ge en bild av vilka som 
arbetar i regionen och inom vilka områden det finns rekryteringsproblem. Bland de 
uppgifter som redovisas finns antal hel-, del- och visstidsanställda per verksamhetsom-
råde, ålder, sysselsättningsgrad, personalomsättning och tidsanvändning i form av 
föräldraledighet, semestertid och sjukfrånvaro. 

Efterföljande avsnitt behandlar lönebildningen i regionen. Uppgifter som redovisas är 
till exempel löneöversyn, lönekriterier, personalkostnader, lönespridning för olika 
befattningsgrupper samt lönekartläggning. I detta avsnitt finns en koppling till en av 
regionen utarbetad lönepolicy.  

Arbetsglädje & Stolthet, En god arbetsgemenskap är nästa rubrik i Personalfokus och här 
ges en bild av hur medarbetarna upplever arbetsklimatet. Arbetsmiljöarbete och före-
byggande åtgärder mot långtidssjukskrivningar diskuteras och redovisning av obliga-
toriska uppgifter enligt lag återfinns även i detta avsnitt. Vad gäller arbetsmiljöarbetet 
ges en beskrivning av regionens arbetsmiljösatsning där det fokuseras på arbetsplats-
träffar och rehabiliteringsprocessen. Som förebyggande åtgärder presenteras projektet 
Livsstil i Väst, där ett samarbete med Volvo AB inletts som har till syfte att stärka in-
dividens livsstil genom att erbjuda utbildning inom sömn, rörelse, kost och glädje.  
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Den sista delen handlar om Lärande & Förbättring och beskriver aktiviteter inom om-
råden som kompetens- och verksamhetsutveckling. Dessa aktiviteter involverar per-
sonal ur alla kategorier och på alla nivåer i organisationen. Allra sist i Personalfokus 
ges en jämförelse av personaluppgifter mellan VGR, Region Skåne och Stockholms 
läns landsting.  

4.2 Intervjuer  
I detta avsnitt ges en redogörelse för de intervjuer som genomförts. Svaren från de 
olika respondenterna har sammanställts under kategorierna hälsobokslutens framväxt, 
hälsobokslutens arbetsprocess och implementering, hälsobokslutens effekter och resultat 
samt hälsobokslutens framtid. Dessa kategorier är baserade på frågorna i intervjun som 
återfinns i bilaga 3, för att lättare kunna göra jämförelser.  

4.2.1 Hälsobokslutens framväxt 
Under 2001 bestämde sig Landstingsservice i Halland för att göra en grundlig kart-
läggning av hälsoläget inom verksamheterna Städ- och Kostservice. Syftet med detta 
var att få en ökad kunskap om orsakerna till ohälsan samt att få en bild av vilka fak-
torer som främjar hälsan. Anledningen till detta initiativ var de höga ohälsotalen i 
både Kost- och Städservice. Utredningen av hälsoläget gjordes tillsammans med 
Landstingshälsan och samtidigt som den utredningen gjordes erbjöds Landstingsservi-
ce att ingå i ett pilotprojekt för att ta fram en hälsobokslutsmodell som förhopp-
ningsvis skulle kunna användas inom hela landstinget i Halland. För denna utredning 
fick de 300 000 kronor i bidrag från Näringsdepartementet. Landstingsservice tackade 
ja till detta och såg arbetet som mycket spännande och möjlighet att utveckla det ar-
bete de själva just påbörjat.  

Landstingsservices syn på hälsobokslut är att det inte är en ekonomisk översikt av 
hälsan utan en koncentrerad information och statistik med fokus på verksamheten ut-
ifrån ett hälsoperspektiv. De menar att det viktigaste med hälsobokslutet är att analy-
sera och resonera kring siffrorna inom organisationen för att kunna föreslå åtgärder 
som leder till ett bättre hälsoläge på arbetsplatsen. Som exempel nämner de projektet 
Tolv punkter för hälsa i arbetet som används som en vision för vad hälsoarbetet ska 
leda fram till. Till hjälp kopplades Paula Liukkonen in och hon fungerade som men-
tor och stöd i arbetet. Anledningen till att just Liukkonen kopplades in var att hon 
tidigare arbetat inom landstinget och känner organisationen väl och således valde 
Landstingsservice att upprätta sitt hälsobokslut enligt Liukkonens modell. 

I likhet med Halland fick även Jämtland bidrag från Näringsdepartementet för att ut-
veckla en modell för hälsobokslut. En annan anledning till att Jämtlands läns lands-
ting började arbeta mer aktivt med personalredovisning var att den dåvarande eko-
nomichefen Claes Malmquist ansåg att landstingets personalredovisning var bristfällig 
och inte jämförbar. Detta resulterade i att Malmquist och hans konsultkollega Arons-
son arbetade fram en hälsobokslutsmodell. Enligt Malmquist är denna modell utfor-
mad på så sätt att den underlättar jämförelser mellan företag vilket var en önskan från 
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regeringen sida. Han menar också att hälsobokslutet öppnar vägen för en ny redovis-
ningsmetod som blivit mer utvecklad och förbättrad. 

Snögren berättade att Västra Götalandsregionen tidigare har arbetat med personalre-
dovisning men anledningen till att de började arbeta med en form av hälsobokslut 
bottnar i ett politiskt beslut i regionfullmäktige 2000, om att införa någon form av 
personalekonomisk redovisning. Syftet var att klarlägga personalfrågorna för att ska-
pa förbättrade underlag för framtida målsättningar och beslut. Anledningen till att 
politikerna ville ha denna personalredovisning var att de ville lyfta fram personalen, 
inte bara i form av redovisning av ohälsa utan även redovisa de bakomliggande orsa-
kerna samt de åtgärder som vidtas för att öka personalens välbefinnande. Den perso-
nalstrategiska avdelningen fick i uppdrag att verkställa beslutet och det resulterade i 
Personalfokus, som är VGR:s version av ett hälsobokslut. 

Personalfokus är en redovisning och analys av regionens personalpolitiska arbete och 
har sin utgångspunkt i den personalstrategi som kallas Personalvision 2010. Den syftar 
till att ge en vision av vilka värderingar och förhållningssätt som ska eftersträvas av 
regionens olika förvaltningar och som ska genomsyra det personalpolitiska arbetet. 
Personalvision 2010 utgör också en grund för utveckling av mål, strategier och hand-
lingsplaner såväl på lokal som regional nivå. På detta sätt har regionen tagit fram po-
licys för jämställdhet, kompetensutveckling, lön och mångfald. Snögren och Björn 
menar att Personalfokus fungerar som ett hjälpmedel för att beskriva var regionen be-
finner sig nu i förhållande till Personalvision 2010. De tillägger att Personalfokus 
även kan utgöra ett hjälpmedel vid framtagning av en rättvisande budget eftersom den 
innehåller information som kan underlätta uppskattningen av personalkostnaderna. 

4.2.2 Hälsobokslutens implementering och arbetsprocess 
Gemensamt för alla tre hälsoboksluten är att merparten av uppgifterna och statistiken 
hämtas ur PA- och lönesystemen. Den övriga informationen såsom avdelningsspeci-
fika uppgifter har tillhandahållits av berörda chefer för de olika verksamheterna. 
Även medarbetarenkäter används som hjälpmedel i alla tre boksluten. På Landstings-
service hade de till en början ett problem då enkäterna var uppbyggda på olika sätt i 
de olika verksamheterna. Detta problem är numera åtgärdat, anser Öberg, genom att 
de valt att arbeta efter en professionellt utarbetad enkät. En annan typ av enkät som 
Halland använts sig av för att kartlägga sjukfrånvaroorsakerna är en enkät där de an-
ställda får svara på av vilken orsak de tror att sin kollega är frånvarande. Grahn me-
nade att denna enkät gav intressanta svar och därmed nya perspektiv på sjukfrånva-
ron. 

I VGR har de däremot alltid haft samma enkät i alla verksamheter men eftersom det 
handlar om ett femtiotal verksamheter har de valt att genomföra enkäterna efter ett 
rullande schema. Detta betyder att olika verksamheter genomför enkäten varje år 
som sedan sammanställs i Personalfokus.  

Öberg menar att arbetet med hälsobokslut ska ske genom en dialog med de anställda. 
Anledningen är att ena personalen och sträva mot samma mål samt öka förståelsen 
för den egna arbetsplatsens ekonomi. De anställda har integrerats i hälsobokslutsarbe-
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tet genom medarbetarenkäter samt arbetsplatsträffar där kontinuerlig information gi-
vits. Grahn poängterade vikten av att definiera alla begrepp tydligt och väl före im-
plementeringen för att hela personalen skulle förstå de bakomliggande orsakerna till 
införandet av ett hälsobokslut.  

I Västra Götalandsregionen såg personalcheferna denna personalekonomiska redovis-
ning som ett välkommet inslag eftersom de såg behovet av att lyfta fram personalen i 
organisationens redovisning. Före implementeringen hölls seminarier för personal-
cheferna i informationssyfte. Implementeringen mötte inget motstånd i organisatio-
nen men ekonomerna var dock inte pådrivande i processen för de såg inget behov av 
ytterligare en redovisningsrapport. Malmquist menar att det även i Jämtland fanns ett 
behov av att hushålla med humankapitalet vilket medförde att hälsobokslutet var re-
lativt lätt att implementera. 

På Landstingsservice tyckte de till en början att Liukkonens modell var svår att an-
vända eftersom den krävde mycket informationsinsamling och bearbetning av all in-
formation. Dock hävdar de att när all information är insamlad och en förståelse för 
Liukkonens modell upparbetats är modellen enkel att använda. En anledning till att 
det gick relativt lätt att få fram information till hälsobokslutet är att deras PA-system 
Respons innehåller mycket data som kan användas vid upprättandet av hälsobokslu-
tet.  

Snögren menar att Personalfokus är en lättanvänd redovisningsmall där statistiken till 
nyckeltalen enkelt kan utvinnas ur PALETT som är VGR:s PA-system. Arbetet med 
Personalfokus utförs genom att de femtiotal förvaltningarna inom regionen gör en 
egen personalanalys som sedan sammanställs av den personalstrategiska avdelningen 
till ett stort bokslut för hela regionen.  

Jämtland använder också PALETT men enligt Malmquist är det komplicerat att få 
fram efterfrågad information till hälsobokslutet. Han menar att systemen är konser-
vativa och det krävs mycket jobb för att få PA-systemen att fungera bättre. Han me-
nar också att personalen till viss del är konservativ och okunnig vilket medför en 
tröghet i försöken att utvinna uppgifter i PA-systemen. För att hälsobokslutet skall 
vara lättanvänt krävs ett fåtal nyckeltal som ska vara relevanta och adekvata.  

4.2.3 Hälsobokslutens effekter och resultat  
På frågan om hälsobokslutets resultat och effekter i Jämtland har Malmquist ingen 
åsikt. Anledningen är att de bara genomfört ett bokslut och det är inte tillräckligt för 
att kunna dra slutsatser och se resultat enligt Malmquist. Däremot menar han att det 
finns ett allmänt stort intresse för hälsobokslut utanför landstinget och hans erfaren-
heter därifrån är att det finns en större tillit till de siffror som presenteras eftersom de 
är mer genomarbetade än tidigare.  

För att hälsobokslutet skall ha bra effekt är det, enligt Malmquist, viktigt att det är 
jämförbart mellan organisationer oberoende av verksamhetsområde och bransch. 
Därför anser han att kärnan för alla hälsobokslut skall vara gemensam så att jämförel-
se kan ske, och sedan är det upp till företagen att komplettera med uppgifter de finner 
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lämpliga. Han anser att det externa hälsobokslutet ska vara litet och koncist medan 
det interna kan innehålla valfri extra information. 

Öberg poängterar att det är inte själva bokslutet som är det viktigaste utan arbetet att 
samla in, sammanställa, diskutera och analysera den verksamhetsspecifika data. An-
ledningen är att det är i denna process lärandet sker och förståelse skapas om hälsa re-
spektive ohälsa. 

Landstingsservice har genom hälsobokslutsarbetet fått flera nya kunskaper samt sett 
effekten av hälsobokslutet. Ett av resultaten som Landstingsservice kommit fram till 
är att de saknar ett bra system för uppföljning och analys av kompetensfrågor och 
därför föreslår de att landstinget anskaffar ett gemensamt datasystem för kompetens-
planering. En annan effekt av hälsoarbetet är att antalet långtidssjukskrivna personer 
minskat med 80, från 104 till 24 personer. Genom hälsobokslutet blev de även med-
vetna om att sjukfrånvaron består av mer än själva sjukdomen då den dolda sjukfrån-
varon såsom kompensationsledighet och semester samt sjuknärvaron synliggjordes. 
Hälsobokslutet har även lett till att personalen fått ökad kunskap om vad sjukfrånva-
ron kostar och vilka effekter det får på organisationen. Denna kunskap har i sin tur 
lett till ökat engagemang och delaktighet bland personalen. Till sist säger Öberg att de 
även fått en bättre förståelse för nyckeltalens betydelse i verksamheten.  

I likhet med Halland har hälsoarbetet i VGR lett till positiva effekter på sjukskriv-
ningsstatistiken då den uppåtgående trenden av sjukskrivningar har brutits. I regionen 
arbetas det med rehabilitering, företagshälsovård och samarbete förs med Försäk-
ringskassan. Snögren menar också att med Personalfokus har de kommit till insikt 
om vikten av att alla har samma definition på begreppen som ingår i nyckeltalen. Ett 
konkret exempel som han nämner är begreppet arbetad tid som definierats olika i 
verksamheterna, vilket lett till svårigheter att jämföra nyckeltalen. 

Enligt Snögren är den allmänna effekten att områden som personalförsörjning, per-
sonalkostnader och avstämningar av målsättningar i Personalvision och policyer 
hamnat i rampljuset och därmed blivit mer uppmärksammade än tidigare. Snögren 
menar att den totala årsredovisningen fått ett nytt perspektiv eftersom Personalfokus 
presenteras tillsammans med årsredovisningen och miljöredovisningen.  

4.2.4 Hälsobokslutens framtid 
Jämtland läns landsting arbetar inte längre med hälsobokslut och flera personalpro-
jekt är lagda på is. Enligt Malmquist är anledningen att landstinget genomgår en stor 
omorganisation. Den nye chefen för hälsan i landstinget har dock, menar Malmquist, 
visat intresse för arbetet med hälsobokslut och kan tänka sig att ta upp det igen. 

Öberg berättade att Landstingsservice inte heller har fortsatt med hälsobokslut enligt 
modellens utformning, men arbetar vidare med hälsoarbetet. De arbetar fortsätt-
ningsvis med sin egen version av Liukkonens hälsobokslutsmodell där de valt att an-
vända de delar av bokslutet de funnit mest relevanta för deras organisation. Detta in-
nebär att de månadsvis redovisar och sammanställer nyckeltal och statistiska uppgif-
ter. Nyckeltalen som redovisas är rehabiliteringsutredningar (som skickat till Försäk-
ringskassan), antal medarbetarsamtal, satsningar i kronor på arbetsmiljö och hälsa, 
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antal arbetsskador fördelat på belastningsskador och psykosociala orsaker, arbetad 
tid, mer- och övertid, antal timmar för timanställda, tillfällig föräldrapenning, sjuker-
sättning fördelat på hel-, halv- eller deltid. Tidsbegränsad sjukersättning fördelat enligt 
hel- halv- eller deltid och sjukfrånvaro fördelat på antal dagar (karensdag, dag 2-21, 
dag 22-59, dag 60-90 och dag 91-). Öberg tillägger att nästa stora projekt är att arbeta 
fram en lämplig arbetsmetod för rekrytering på grund av stora pensionsavgångar.  

Enligt Snögren och Björn fortsätter Västra Götalandsregionen att arbeta aktivt med 
Personalfokus och utvecklar i synnerhet läsvärdheten genom att förbättra språket och 
rubriksättningarna. Snögren menar att Västra Götalandsregionen också är öppen för 
att integrera delar från andra modeller för utveckla sin egen. En annan del i utveck-
lingen är att utvärdera Personalfokus. Detta görs genom att upprätta en nulägesanalys 
vart tredje år och avstämning görs mot hur organisationen ligger till jämfört med Per-
sonalvision 2010. Eftersom personalbokslutet till stor del bygger på det skrivna ordet 
och endast en liten del är monetär eller numerisk tillägger Snögren att han gärna skul-
le vilja se fler nyckeltal i monetära termer, men än så länge finns det inget politiskt 
stöd för denna utveckling. 

Malmquist tror att hälsobokslutet kommer att bli utbrett i framtiden men poängterar 
samtidigt vikten av att det finns en gemensam kärna som gör dem jämförbara både 
mellan olika företag och branscher. Malmquist hävdar att om kärnan saknas riskerar 
hälsobokslutet att rinna ut i sanden.  
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5 Analys och slutsatser 
I detta kapitel analyseras den empiriska studien med hjälp av de teorier som presenterats i 
referensramen och slutsatser dras efter hand som analysen fortskrider. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning av de slutsatser som dragits och en koppling görs till uppsatsens 
inledande syfte och problemformulering. 

5.1 Jämförelser mellan modell och hälsobokslut 
Under denna rubrik presenteras de likheter och skillnader som vi upptäckt mellan 
Aronsson, Malmquist och Liukkonens modeller och hälsoboksluten från Halland och 
Jämtland. VGR har ingen teoretisk modell som ligger till grund för deras hälso-
bokslut och därför finns de inte med i denna jämförelse. 

Eftersom Liukkonen poängterar att hennes modell endast är ett förslag och att hon 
inte vill vara styrande när det gäller hur redovisningen ska utformas är det inte viktigt 
att Hallands rubriker och variabler är identiska med modellen. Det väsentliga är att 
ämnesområdena tas upp och att de är anpassade till organisationen. Halland tar upp 
alla Liukkonens områden men variablerna skiljer sig eftersom de adapterats efter be-
hovet. Exempel på detta återfinns under rubriken Kompetens där Halland har valt att 
endast redovisa ett nyckeltal och har således inte lika omfattande redovisning som i 
modellen. Liknande exempel finns under rubrikerna Motivation, Kundnöjdhet och 
Kvalitetsbristkostnader och Produktionsutfall, Arbetsproduktivitet och Kostnadseffektivi-
tet.  

Vidare poängterar Liukkonen att det är viktigt att personalen är delaktig i hälso-
bokslutsarbetet, vilket Halland tagit fasta på genom regelbundna arbetsplatsträffar. 
Hon poängterar även vikten av att definiera alla begrepp i hälsobokslutet. Halland 
har arbetat mycket med just denna del av bokslutet och trots att det var ett tidskrä-
vande arbete underlättade det den fortsatta implementeringen. En annan skillnad är 
att Liukkonen anser att tidsredovisningen ska jämföras med liknande verksamheter 
inom samma bransch men detta är något som Halland inte gör i dagsläget. 

Halland har som avslutning, utöver modellen, valt att lägga till en analys och hand-
lingsplanen Tolv punkter för hälsa i arbetet för hur de ska gå vidare med arbetet och 
resultatet av hälsobokslutet. 

Värt att notera är hur Halland har utfört den enkät som Liukkonen föreslår för att ta 
reda på sjukfrånvaromönstren i verksamheten. Liukkonen ger inga riktlinjer för ut-
formningen av enkäten och Halland gjorde då en enkät där de anställda fick svara på 
varför deras kollegor inte var närvarande på arbetet. Svaren gav nya perspektiv på or-
sakerna till sjukfrånvaron för både chefer och anställda. Detta ledde i sin tur till att de 
anställda blev mer engagerade i sjukfrånvaroarbetet.  

Hälsobokslutet som Jämtland genomfört skiljer sig inte från modellen som Aronsson 
och Malmquist utvecklat. De redovisar de sex nyckeltalen i enlighet med modellen 
och hälsoberättelsen förklarar både statistiken och nyckeltalen. Den troligaste orsa-
ken till att Jämtlands bokslut är identiskt med modellen är att Malmquist utformat 
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den och varit med vid implementeringen. Till skillnad från Liukkonen ges litet ut-
rymme för anpassning av nyckeltalen till den egna organisationen vilket är en bi-
dragande orsak till likheten.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att första, och för Jämtland enda gången, som 
de genomfört hälsobokslutet har det varit mycket likt modellen men i Hallands fall, 
som gjort fler bokslut, ser vi att de anpassat det efter de behov som upplevts i organi-
sationen.  

5.2 Jämförelser mellan hälsoboksluten 
I detta avsnitt kommer vi att analysera likheterna och skillnaderna mellan hälso-
boksluten i de tre landstingen.  

En stor skillnad som nämnts i referensramen är att Jämtlands hälsobokslut är uppde-
lat i ett internt och ett externt bokslut. Halland liksom VGR presenterar ett bokslut 
som både kan redovisas internt och externt. 

Den första gemensamma nämnaren är att alla hälsoboksluten kräver samarbete mel-
lan olika personalkategorier och avdelningar såsom ekonomi- och personalavdelning-
ar. En annan likhet är att den mesta informationen utvinns ur de existerande PA-
systemen. Alla tre landstingen använder sig av medarbetarenkäter som ett komple-
ment till den information som utvinns ut PA-systemen. Även om enkäterna redovisas 
på olika sätt utgör de en viktig faktor i hälsoarbetet. Ett exempel på detta är att Jämt-
land till och med redovisar enkäten som ett nyckeltal medan Halland och VGR inte-
grerar den tillsammans med den övriga informationen i hälsobokslutet. 

Vad gäller skillnaderna kan vi liksom i empirin konstatera att Jämtlands bokslut är 
kort i förhållande till både Halland och VGR som är betydligt mer omfattande. En 
slutsats som kan dras utifrån detta är att intressenterna har lättare att tillgodogöra sig 
informationen i Halland och VGR, eftersom deras bokslut är mer omfattande och till 
viss del mer förklarande. Fördelen med Jämtlands bokslut är att det går snabbt att 
skaffa sig en överblick av hälsoläget. Halland och VGR skulle kunna göra en kort 
sammanfattning av sitt bokslut för att de intressenter som snabbt vill skaffa sig en 
bild över hälsoläget kan läsa den istället för att bläddra igenom hela hälsobokslutet. 
Vi tycker däremot att omfattningen av Hallands och VGR:s bokslut är bra eftersom 
de innehåller mycket förklarande och bakomliggande information som är till hjälp 
för att skaffa sig en god förståelse för hälsan i de båda landstingen.  

VGR har till skillnad från de övriga landstingen implementerat sitt bokslut i alla 
verksamheter i regionen medan Jämtland och Halland enbart i en eller några få verk-
samheter. Att VGR infört Personalfokus i hela organisationen beror troligtvis på att 
ett politiskt beslut tagits som gäller för hela organisationen. Målet var aldrig att på 
försök implementera en modell som fallet varit i Halland och Jämtland. Både i 
Halland och Jämtland har intresset för hälsobokslut väckts på verksamhetsnivå och 
enbart implementerats i dessa verksamheter. Orsaken till att hälsobokslutsarbetet inte 
utövas i hela organisationen tror vi beror på att beslutet i dessa fall inte kommit från 
högre instans vilket förmodligen skulle gett större effekt. Möjligen är det svårt att 
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övertyga landstingsledningen om fördelarna och värdet av hälsobokslutet dels för att 
resultaten inte syns omgående och förändringar i stora offentliga organisationer är 
tidskrävande. 

Sjukfrånvaron och rehabilitering redovisas i form av olika nyckeltal och de tre lands-
tingen redovisar dessa från olika perspektiv. Av Jämtlands sex nyckeltal mäter två av 
dem sjukfrånvaro och två behandlar rehabilitering medan i Halland är de utspridda 
under flera rubriker. I Halland redovisas sjukfrånvaron och rehabiliteringen i avsnit-
ten Tidsanvändning, Sjukfrånvaro och rehabilitering samt Systematiskt arbetsmiljöarbe-
te. I VGR återfinns samma redovisning samlad under rubriken Arbetsorganisation & 
Strukturer samt Arbetsglädje & Stolthet. I Jämtland och Halland får sjukfrånvaron och 
rehabiliteringen ett större fokus och relativt stort utrymme. I VGR däremot är det 
mer jämnt fördelat och ingen särskild kategori får extra utrymme. Anledningen till 
att Halland och Jämtland i större utsträckning fokuserar på sjukfrånvaron tror vi be-
ror på att de fick i uppdrag av regeringen att utforma en modell för att minska sjuk-
frånvaron, således måste sjuktalen framhävas. VGR tog fram sin modell av den anled-
ningen att regionfullmäktige beslutade att lyfta fram personalen men inte bara i form 
av sjukfrånvaro utan ur alla hänseenden.  

Ett nyckeltal som är identiskt i alla landstingen är antal sjukfrånvarotimmar per arbe-
tade timmar. Detta tyder på att det är det viktigaste nyckeltalet i hälsobokslutet. An-
ledningen till införandet av hälsobokslut var att minska sjukfrånvaron och därför är 
det logiskt att alla har med detta nyckeltal. Det står även i överensstämmelse med re-
geringens syfte att introducera hälsobokslut. 

VGR skiljer sig på flera punkter jämfört med de övriga två boksluten. En av dessa 
skillnader är att VGR har ett avsnitt som behandlar mångfalds- och jämställdhetsarbe-
tet i regionen. Exempelvis redovisas de flesta nyckeltalen och statistiken med uppdel-
ning på kvinnor och män medan Halland och Jämtland inte redovisar denna typ av 
information. I Personalfokus behandlas även lönebildningen i regionen och eftersom 
den får ett eget avsnitt i bokslutet kan det tolkas som att den är viktig för VGR. Den 
slutsats som kan dras av detta är att VGR presenterar ett bredare personalperspektiv 
än de övriga. Vad gäller Halland och Jämtland fokuserar de på färre områden men vi 
tycker att de kunde ha med någon form av både mångfalds- och jämställdhetsarbete 
med tanke på att de är offentliga organisationer och ska verka för mångfald som är ett 
av regeringens mål.  

En intressant notering är att Halland och Jämtland vänder på perspektivet och redo-
visar långtidsfriska för att få kunskap om vilka faktorer som påverkar hälsan positivt. 
Detta är ett bra sätt att få en jämvikt i hälsobilden eftersom både hälsa och ohälsa syn-
liggörs vilket även genererar en rättvisande bild över hälsoläget. Genom att studera 
orsakerna till att vissa människor aldrig är sjuka kan den kunskapen därigenom an-
vändas till att införa hälsofrämjande åtgärder. 

Ett annat område som är gemensamt för Halland och Jämtland är nyckeltalen pro-
duktivitet. De redovisar dock inte samma nyckeltal vilket dels kan bero på att de har 
olika syn på vad produktivitet innebär för deras organisation och dels att de har im-
plementerat olika modeller. Det framgick även i intervjun med Landstingsservice att 
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nyckeltalet produktivitet varit svårt att definiera och därför även svårt att ta fram. En 
orsak kan vara att deras verksamhet inte har en tradition att mäta denna typ av nyck-
eltal som oftast återfinns i industriverksamheter.  

5.3 Hälsobokslutens framväxt 
Vi kan börja med att konstatera att de olika redovisningslärorna påminner mycket 
om varandra vilket gör att hälsobokslutet innehåller komponenter från både arbets-
miljöredovisningen, den personalekonomiska redovisningen samt human resource 
accounting vad gäller tidsanvändning, personalstatistik, kompetensredovisning, sjuk-
frånvaro och personalomsättning. När det gäller den sociala redovisningen har den 
påverkat hälsobokslutet genom att påvisa vikten av ansvarstagande av personalen 
samt genom att intressenterna har nytta av informationen för att ta ställning till frå-
gor rörande arbetsmiljö och socialt ansvar.  

Som diskuterats i referensramen finns det flera orsaker att införa ett hälsobokslut. 
Regeringens anledning är att hälsobokslutet enkelt kan implementeras för att snabbt 
få ner sjuktalen. Aronsson och Malmquist går på samma linje som regeringen och an-
ser att hälsobokslutet är enklare att införa än personalekonomisk redovisning. De 
tillägger också att dagens PA-system inte är anpassade för personalekonomisk redo-
visning men att hälsobokslutet inte föranleder några sådana problem. Liukkonen 
nämner ett antal orsaker att införa hälsobokslut. Hon menar att det idag finns en vilja 
bland företagen att frivilligt redovisa arbetsmiljö- och hälsofrågor vilket även gör det 
enklare att skapa intresse för hälsobokslutet. Några andra orsaker hon nämner är att 
kunna utvärdera interna rutiner, systematiskt sammanföra statistik, ha analyser och 
redovisning i ett system samt ta fram en grund för investeringar i arbetsmiljö och häl-
soprojekt. Avseende intresset att frivilligt redovisa icke lagstadgad information ser vi 
en koppling till VGR som utan påtryckningar tagit fram Personalfokus för att belysa 
personalfrågorna. 

Vad gäller argumenten att hälsobokslutet är enklare och snabbare att införa än perso-
nalekonomisk redovisning är det en sanning med modifikation. I Jämtland har det 
inte varit problemfritt att ta fram uppgifter till nyckeltalen på grund av brister i PA-
systemen. Halland kände till en början att Liukkonens modell var svår att arbeta med 
men efter hand gick det bättre och de har också haft vissa problem med att få fram 
data ur PA-systemet.  

5.4 Hälsobokslutens implementering och arbetsprocess 
Den information som krävs för hälsobokslutet hämtas ur de existerande PA- och lö-
nesystemen. I modellen för hälsobokslut hävdar Aronsson och Malmquist att de nu-
varande ekonomiska systemen inte är tillräckligt utvecklade för personalekonomisk 
redovisning varför hälsobokslut är att föredra i stället. Aronsson och Malmquist me-
nar också att personalen inte har tillräcklig förståelse för den personalekonomiska re-
dovisningen vilket får till följd att informationen kan misstolkas och fel slutsatser 
dras. 
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Jämtland har dock upplevt problem när det gäller att få fram informationen som 
Malmquist eftersträvar i sin modell. Systemen är inte anpassade och tillräckligt ut-
vecklade för den typ av information som hälsobokslutet kräver. Under intervjun med 
Malmquist framkom även att personalen till viss del var konservativ och hade svårt 
att få fram rätt uppgifter ur PA-systemen. Halland har också upplevt problem med 
PA-systemet men inte i samma utsträckning som Jämtland utan enbart med att ta 
fram kvalitetsbristskostnaderna. Det största problemet Halland upplevt är omfatt-
ningen av hälsobokslutet eftersom det krävdes mycket bearbetning av all information 
vilket även var tidskrävande. Till skillnad från de andra två menar VGR att det är lätt 
att få fram rätt uppgifter ur PA-systemet. Detta är en bidragande orsak till att VGR 
inte stött på några större problem vid implementeringen av Personalfokus. En slut-
sats som kan dras utifrån detta tror vi är att VGR vid utformningen av Personalfokus 
tog hänsyn till kapaciteten av deras PA-system och således anpassade Personalfokus 
efter detta. När det gäller de andra två modellerna tror vi att Aronsson, Malmquist 
och Liukkonen utgått från ett teoretiskt perspektiv och inte tagit hänsyn till vad som 
fungerar i verkligheten.  

Den ovan givna diskussionen tyder på att hälsobokslutet trots allt kanske inte är en-
kelt att arbeta med. Av den anledningen är det bättre att utforma ett hälsobokslut 
som är enklare att använda, mindre tidskrävande och som utgår från de befintliga PA-
systemens kapacitet. För att lösa problemet i Jämtlands fall med personalens svårighe-
ter att få fram och tolka informationen, anser vi att de skulle behöva involvera den 
berörda personalen på liknade sätt som Halland och VGR har gjort. De har, genom 
seminarier och arbetsplatsträffar före implementeringen, gett personalen information, 
möjlighet att yttra sig samt påverka arbetets utformning. 

Ett annat sätt som landstingen tagit fram information på är genom medarbetarenkä-
ter. På denna punkt skiljer sig VGR från de övriga genom att inte utföra enkäten i 
alla förvaltningar varje år utan de har ett rullande schema där ett antal förvaltningar 
är representerade vid varje tillfälle. Vi tror att detta kan vara en nackdel ur jämförel-
sesynpunkt. Svårigheten ligger i jämförelser mellan förvaltningar som inte genomfört 
enkäten samma år eftersom det kan ha skett förändringar av hälsoläget inom förvalt-
ningen under denna period.  

5.5 Hälsobokslutens effekter och resultat 
De användningsområden som föreslås i referensramen är bland andra att hälsobokslu-
tet är ett informationsverktyg för ledningen om hur effektiviteten påverkas av hälsan, 
att det ger en samlad bild av hälsan samt att göra jämförelser inom egen verksamhet 
och med andra organisationer. Dessa områden kan ses som önskvärda effekter av vad 
hälsobokslutet kan användas till. Malmquist menar både i teorin och i intervjun att 
jämförelser är viktiga, annars har hälsobokslutet inget värde. Eftersom Jämtland lagt 
sitt projekt på is har de inte nått upp till denna förutsättning. Halland uppfyller de 
båda första rekvisiten om effektivitet och den samlade bilden av hälsan och eftersom 
de implementerat hälsobokslutet i flera verksamheter har de möjligheter att göra jäm-
förelser internt. Vad gäller VGR har de också skapat en bild av hälsoläget genom ar-
betet med att bromsa sjukfrånvaron. De har även möjlighet att jämföra alla de olika 
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verksamheterna inom regionen samt att de dessutom jämför vissa nyckeltal med Re-
gion Skåne och Stockholms läns landsting.  

Regeringens intention med hälsobokslutet är i första hand att få ner den höga sjuk-
frånvaron i landet och i andra hand göra företagen uppmärksamma på de kostnader 
den medför. Landstingsservice har lyckats få ner sjukfrånvaron i verksamheten i en-
lighet med regeringens önskemål. De har även fått ett bredare perspektiv på sjukfrån-
varon som exempelvis att den inkluderar dold sjukfrånvaro och sjuknärvaro samt de 
kostnader som detta innebär för organisationen. Halland har även lyckats få persona-
len involverad i hälsobokslutsarbetet vilket gett dem en förståelse för ohälsans effek-
ter som i sin tur lett till ett ökat engagemang och ökad delaktighet. Genom att perso-
nalen blivit medveten om effekterna av sjukfrånvaron har de blivit mer ansvarstagan-
de och respekterar sin arbetsplats. De sjukanmäler sig inte i onödan och effektiviteten 
ökar om alla är där. Detta kan kopplas till intressenternas syn på organisationen där 
staten och kunderna i detta fall har ett stort intresse. Staten vill spara pengar och ef-
tersom Halland genom sitt hälsobokslut lyckats få ner både sjukfrånvaron samt enga-
gera personalen har de kommit närmare statens intention. I Kostservices fall är kun-
derna de som äter i restaurangen och de har vissa krav på kvalitet. För att leva upp till 
dessa krav måste personalen vara effektiva i sitt arbete vilket förutsätter full personal-
styrka.  

De effekter som VGR noterat från Personalfokus är att de ännu inte fått ner sjuk-
frånvaron men i alla fall stoppat den stigande trenden och att fler områden som per-
sonalkostnader och personalförsörjning fått mer uppmärksamhet. I både Halland och 
VGR arbetar de med hälsofrämjande åtgärder som rehabilitering och företagshälso-
vård. Detta kan ses som en direkt effekt av hälsobokslutets resultat eftersom de blivit 
mer uppmärksamma på hälsans effekter och kostnader vilket lett till ett ökat arbete 
med förebyggande åtgärder. De effekter som påvisats ovan är helt i linje med de mål-
sättningar regeringen satt upp, vilket är en antydan till att de bokslut som genomförts 
fått den effekt som förväntats oavsett om bidrag givits eller ej.  

Jämtland har bara genomfört ett bokslut vilket gjort att de inte kunnat se något resul-
tat av det arbetet. Detta kan tyckas vara slöseri med resurser eftersom arbetet avbru-
tits men de erfarenheter som Malmquist och hans personal fått kan leda till förbätt-
ringar i nya projekt i andra verksamheter. Med tanke på de problem som uppstått 
med PA-systemen kan dessa åtgärdas i framtida projekt och arbetet underlättas.  

En erfarenhet som VGR gjort under arbetet med Personalfokus är hur viktigt det är 
att definiera begreppen för att alla ska förstå vad som menas. Detta leder till att alla 
har samma utgångspunkt vid framtagning av nyckeltalen, vilket är något som Liuk-
konen trycker särskilt på i sin modell och som även Halland arbetat med. Ett pro-
blem vi ser är att varje företag definierar de olika variablerna i modellen efter sina 
egna värderingar, vilket gör det mycket svårt att jämföra mellan organisationer. Detta 
skiljer sig markant från Malmquists påstående att det måste finnas en gemensam kär-
na för att jämförelser ska vara möjliga.  
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5.6 Hälsobokslutens framtid 
Då Jämtland har lagt projektet på is på grund av omorganisation och personalomsätt-
ning är framtiden oviss för hälsobokslutet. Vi tror att detta kan bero på att Malm-
quist, både som pådrivare och ekonomichef, har slutat på landstinget och eftersom 
han både utvecklat och implementerat modellen besitter han mycket kunskap och er-
farenhet som till viss del försvinner med honom. Skulle Jämtland vilja ta upp arbetet 
med hälsobokslut finns Malmquist tillgänglig som deltidsarbetande konsult inom or-
ganisationen.  

Malmquist tillägger att för honom är jämförbarhet ett krav för att hälsobokslutet ska 
leva vidare. Vad gäller jämförbarheten i de olika landstingen är det av skiftande grad. 
Den interna jämförelsen i Jämtland blir svår att genomföra eftersom de bara gjort ett 
bokslut. Däremot har de externt gjort en jämförelse med ett privat företag. Halland 
har endast möjlighet att göra interna jämförelser eftersom de, som ovan beskrivits, 
gjort egna definitioner av variablerna. VGR befinner sig i samma situation som 
Halland men de har förklarat sig öppna för nya förslag från andra hälsobokslut vilket 
skulle kunna leda till en större jämförbarhet med andra organisationer.  

För Landstingsservice handlar framtiden dels om att arbeta vidare med deras version 
av Liukkonens modell samt utveckla rekryteringsprocessen med hjälp av hälso-
bokslutet. Vidare tror Öberg att det inte är möjligt att en hälsobokslutsmodell kan 
fungera i alla typer av verksamheter. Detta grundar han på att alla organisationer har 
olika värderingar och behov och således måste hälsobokslutet anpassas efter det. 
Malmquist och Öberg har i detta fall motsatta åsikter och anledningen till det tror vi 
är att de har arbetet med två helt olika modeller som har helt skilda utgångspunkter. 

Snögren uttryckte en önskan om att Personalfokus i framtiden skulle utökas till en 
redovisning i monetära termer. Detta önskemål har inte fått gehör i regionfullmäkti-
ge eftersom det är en etisk fråga att värdera människor i pengar. Detta önskemål står i 
strid med Aronsson och Malmquists karaktärsdrag att ett hälsobokslut inte redovisas 
i monetära termer jämfört med personalekonomisk redovisning. Ett hälsobokslut re-
dovisat i kronor är kanske ett i framtiden uppnåbart mål men frågan är då om det 
inte ska klassificeras som personalekonomisk redovisning. Tas hänsyn till Aronsson 
och Malmquists argument att den monetära redovisningen skiljer de båda begreppen 
från varandra är det klart att det handlar om personalekonomisk redovisning men det 
är å andra sidan bara deras synvinkel.  

Eftersom hälsobokslutet är ett relativt nytt ämne finns det ännu inga långtgående 
framtidsvisioner. I nuläget handlar det mest om att testa olika modeller för att utvär-
dera resultaten och se om det finns någon modell som kan bli vägledande för alla fö-
retag och uppfylla regeringens intention. 

5.7 Sammanfattning av slutsatser  
Den första frågeställningen i problemformuleringen var om hälsoboksluten är utfor-
made på samma sätt som modellerna i referensramen. Efter att ha genomfört den em-
piriska studien kan vi konstatera att både Hallands och Jämtlands bokslut är utfor-
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made enligt modellerna. Hallands hälsobokslut skiljer sig visserligen på några punkter 
som vi noterat ovan men Liukkonens intention är att modellen ska anpassas till de 
behov organisationen har.  

Vår andra frågeställning var att undersöka om det fanns innehållsmässiga likheter och 
skillnader mellan de tre hälsoboksluten. De tre boksluten innehåller ett flertal likhe-
ter och skillnader som vi påvisat ovan. De väsentligaste likheterna är samarbetskravet 
och beroendet av PA-systemen samt att sjukfrånvaron förefaller vara det viktigaste 
nyckeltalet. Det är inte så förvånande eftersom regeringens intention med hälso-
bokslutet är att minska just sjukfrånvaron. De huvudsakliga skillnaderna mellan bok-
sluten är att Jämtlands är kortare och uppdelat i internt och externt, medan Hallands 
och VGR:s är längre och mer omfattande. VGR har dessutom implementerat hälso-
bokslutet i alla verksamheter till skillnad från de övriga.  

Den tredje delen av undersökningen innebar att klarlägga implementeringsarbetet 
och fastställa om hälsoboksluten lett till några effekter i landstingen. Implemente-
ringsarbetet har varit olika svårt för de tre landstingen. Jämtlands problem har varit 
av teknisk karaktär då PA-systemet inte motsvarat de krav modellen ställt. Halland 
upplevde å sin sida att omfattningen av hälsobokslutsarbetet var det mest krävande 
medan VGR inte upplevt några svårigheter.  

Vad gäller resultaten och effekterna kan Jämtland inte uttala sig om det på grund av 
nedläggning av hälsobokslutet. Halland har med hjälp av hälsobokslutet fått ner sjuk-
frånvaron och samtidigt fått en bredare bild av hälsobegreppet vilket lett till ökat per-
sonalengagemang. VGR har inte minskat sjukfrånvaron men i alla fall bromsat den 
från att fortsätta stiga. En annan effekt hälsobokslutet fått i VGR är att fler personal-
områden blivit uppmärksammade. Som synes har hälsoboksluten i Halland och VGR 
fått den effekt på sjukfrånvaron som regeringen hoppats på genom att sjukfrånvaron 
synliggjorts och att den har avstannat. 

Till sist vill vi göra en jämförelse mellan VGR och de övriga landstingen vad gäller 
bidrag för att ta fram ett hälsobokslut. VGR har, som tidigare nämnts, tagit fram Per-
sonalfokus utan bidrag och därpå följande krav på resultat från regeringen. De skill-
nader som vi kan se mellan VGR och de övriga är att arbetet successivt vuxit fram i 
VGR och modellen har blivit anpassad till de system och behov som finns inom regi-
onen. I de övriga två landstingen har de direkt försökt implementera en hel modell 
och således inte haft möjlighet att känna efter vad som fungerar i organisationen. Det-
ta är en anledning till att implementeringen gick så lätt som den gjorde i VGR.  
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6 Avslutande diskussion 
I detta avslutande kapitel återger vi de reflektioner som uppstått under arbetets gång. 
Bland annat förs en diskussion om huruvida en modell kan bli vägledande och vilka kri-
terier som krävs. Sist ges förslag till ämnesområden för framtida forskning som författar-
na finner intressanta. 

6.1 Reflektioner  
Under uppsatsens gång har vi upptäckt en del frågeställningar som gett upphov till 
intressanta reflektioner.  

Regeringen har uttryckt en önskan att finna en hälsobokslutsmodell som kan tilläm-
pas i alla företag och organisationer. Frågan är då om detta är möjligt och hur model-
len i så fall ska vara utformad. De hälsobokslut som vi granskat kan inte i dagens 
format utgöra norm för alla enligt vår uppfattning. Varje modell innehåller dock vissa 
komponenter som skulle kunna kombineras till en enda modell. En grundläggande 
del i hälsobokslutet är att det ska vara jämförbart vilket Jämtlandsmodellen föresprå-
kar. Även enkelheten i form av ett kort sammanfattande hälsobokslut är bra för den 
som vill få en översikt av hälsoläget och inte fördjupa sig i detaljer.  

Vi tycker liksom Halland och VGR även att hälsobokslutet ska vara anpassat till fö-
retagets behov därför att det ger mycket information som kan användas vid till ex-
empel beslutsfattande. Detta är dock svårt att kombinera med jämförbarhetskriteriet 
eftersom bokslutet blir individualiserat. Den modell regeringen efterfrågar ska fram-
för allt vara jämförbar för att nyttan med hälsobokslutet ska synas. Företagen måste 
däremot kunna anpassa hälsobokslutet för att kunna åtgärda de specifika problem 
som finns i de enskilda företagen. Ett multinationellt industriföretag har förmodligen 
inte samma typ av hälsoproblem som ett litet tjänsteföretag och därför måste bok-
slutsarbetet anpassas efter både resurser och behov.  

En möjlig lösning skulle kunna vara att upprätta dels ett kort hälsobokslut som kan 
jämföras mellan företag, och dels ett mer omfattande som kan anpassas till organisa-
tionens behov samt som syftar till att minska ohälsan på just den arbetsplatsen.  

En annan aspekt vad gäller jämförbarheten är den etiska, där en person med hög sjuk-
frånvaro kan identifieras i ett litet företag. Aronsson och Malmquist anser att det inte 
är lämpligt för företag med färre än tio anställda att redovisa personaluppgifter, av 
just den anledningen att individerna kan identifieras. Denna tankegång återfinns även 
i lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron där dessa företag är undantagna 
från lagen. Om hälsobokslutet ska vara jämförbart såsom regeringen vill bör alla före-
tag omfattas, men då uppstår problemet med den etiska aspekten. Cirka 200 000 före-
tag i Sverige har färre än tio anställda vilket leder till att en stor grupp utelämnas som 
är viktiga för Sveriges utveckling. Det är en svår balansgång men det bör tas ställning 
till i vilken utsträckning hälsobokslutet ska implementeras i näringslivet.  

Det finns som sagt relativt stora skillnader i hur Aronssons, Malmquists och Liukko-
nens modeller är utformade. Eftersom dessa skillnader är mycket grundläggande och 
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flera åsikter står i kontrast till varandra är detta ett bevis på att de olika författarna 
står långt isär vad gäller definition och innehåll i boksluten. Begreppet hälsobokslut 
är svårdefinierat och frågan är om någon egentligen vet vad det är. Som det ser ut nu 
finns det många olika uppfattningar vilket gör det svårt att utveckla arbetet och fram-
för allt att finna en modell som kan bli normgivande.  

6.2 Förslag till vidare forskning 
Begreppet hälsobokslut är ett relativt nytt uttryck och av den anledningen har det 
inte forskats så mycket inom området. Under arbetets gång har vi funnit flera intres-
santa uppslag till vidare forskning och här kommer ett sammandrag av de vi finner 
mest intressanta. 

Det vore intressant att göra en uppföljning av vårt arbete, då fenomenet hälsobokslut 
är relativt nytt för att se vad som händer inom området om ett par år. Har regering-
ens intention infriats, har det utvecklats en standardiserad modell som alla företag 
kan använda och är hälsobokslutet lagstadgat eller sker det fortfarande på frivillig ba-
sis? Om standardisering sker, hur ser då modellen ut, kommer den att likna Aronsson 
och Malmquists lite kortare version eller vara mer omfattande som Liukkonens mo-
dell? 

Vi har genomfört en studie av tre landsting och deras hälsobokslutsmodeller, men vi 
tycker att det vore intressant att göra en liknade studie för privata företag och se hur 
hälsobokslutsmodellerna passar dem. 

En annan intressant frågeställning är hur hälsobokslut fungerar som styrmedel i or-
ganisationer och till vilken grad ledningen använder hälsobokslutet som underlag vid 
beslutsfattande. Finns det skillnader mellan offentlig och privat verksamhet?  
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Bilaga 1 - Aronsson & Malmquists nyckeltal 
Den information som återges i detta avsnitt är baserad på Aronsson och Malmquist 
bok, Hälsobokslut- en modell utifrån arbetsplatsens behov (2003).  

Sjuktal 

Detta nyckeltal handlar om registrerad sjukfrånvaro det vill säga den tid som den an-
ställde är frånvarande på grund av egen sjukdom och ej för vård av sjukt barn. Det 
finns även dold sjukfrånvaro som innebär att den anställde istället för att sjukskriva 
sig tar ut semesterdagar eller kompensationsledighet, vilket leder till att någon anmäld 
sjukfrånvaro inte registreras och således inte kommer med i statistiken. Ett annat 
problem är när anställda anmäler att de är sjuka trots att de är friska. Detta leder till 
en missvisande bild av hälsoläget då företaget registrerar högre sjukfrånvaro, trots att 
personalen är friskare än vad som kommer att framgå i hälsobokslutet. 

Sjukfrånvaron mäts i timmar och för att kunna göra jämförelser mellan olika avdel-
ningar och företag, måste det ställas i relation till något och således bildas ett nyckel-
tal. Nyckeltalet ser ut på följande sätt: 

Antal sjukfrånvarotimmar/antal arbetade timmar * 100  

Att multiplicera med 100 i formeln görs endast för att slippa handskas med för små 
tal. 

Sjukfall 

Syftet med detta nyckeltal är att det ska minska nackdelarna med nyckeltalet om 
sjuktal. Dessa nackdelar är hänförliga till långtidssjukskrivning där problematiken vi-
sar sig på så sätt att den sjukfrånvaro företaget visar kanske inte alls har något med 
dagens arbetsmiljö att göra eftersom den sjukfrånvaron uppstått tidigare. Arbetsmil-
jön kan ha förändrats till det bättre och orsaken till långtidssjukskrivningen kanske är 
undanröjd. På detta sätt blir inte redovisningen av sjuktal rättvisande då det är möjligt 
att företaget redovisar ett högt sjuktal men arbetsmiljön i själva verket är god. En an-
nan nackdel är att kostnaderna för frånvaron oftast är hög i början för att sedan kraf-
tigt minska. Detta leder också till att fel bild ges i form av att det ser ut som att före-
taget har hög sjukfrånvaro och på grund av det höga kostnader medan företaget 
egentligen endast har långtidssjukskrivna och låga kostnader.  

Lösningen på denna missvisande information är att ha ett nyckeltal som mäter hur 
många nya sjukfall som uppstått under året. Detta nyckeltal är kopplat till den rå-
dande arbetsmiljön eftersom det mäter de sjukfall som uppstått i den aktuella miljön. 
Sjukfall som nyckeltal ger också den mest rättvisande ekonomiska bilden då antalet 
sjukfall mäts och det ger då en indikation på vilka kostnader företaget har. Nyckelta-
let ställs upp på följande sätt: 

Antal påbörjade sjukfall under året/antal arbetade timmar * 10 000  
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Skälet för att multiplicera med 10 000 är att det inte ska bli för små tal att hantera och 
för att underlätta för läsaren.  

De två ovan beskrivna nyckeltalen är båda kopplade till sjukfrånvaro och därför är 
det lämpligt att tolka dessa två tillsammans. 

Rehabilitering – inflöde 

Funktionsnedsättningar hos anställda innebär stora kostnader för organisationer, i 
allmänhet för att organisationens förmåga att producera verksamhetsresultat minskar. 
Funktionsnedsättningen bör vara bestående och ha en viss omfattning för att uppfat-
tas som ekonomiskt intressant. Genom att investera i rehabiliteringsåtgärder kan fö-
retaget minska sina kostnader för funktionsnedsättningar. Rehabiliteringsbehov kan 
ses både ur ett ekonomiskt och ett hälsoperspektiv. Ur en ekonomisk synvinkel finns 
det möjlighet för företaget att påverka kostnaderna för rehabiliteringsbehoven. Ur 
hälsoperspektivet kan ohälsan minskas genom tidiga rehabiliteringsåtgärder. I hälso-
bokslutet är det meningen att inflödet i rehabiliteringssituationer som är långvariga 
skall redovisas. 

Aronsson och Malmquist har satt gränsen för att registrera rehabiliteringsfall till den 
29:e sjukdagen. Anledning till den gränsen är att det ska vara både ekonomiskt och 
hälsomässigt motiverat. Statistik visar att 94 % av sjukfallen är avslutade inom 28 da-
gar, men detta betyder dock inte att rehabiliteringen kan påbörjas tidigare. 

Nyckeltalet mäter alla sjukfall som varat längre än 29 dagar och detta är att se som in-
flödet i rehabiliteringsbehov. Nyckeltalet ser ut enligt följande: 

Antal sjukfall som påbörjar dag 29/antal arbetade timmar * 10 000.  

Rehabilitering – återgångar 

Detta nyckeltal mäter antalet återgångar till arbete efter rehabilitering. För att klassi-
ficeras som en återgång i hälsobokslutet skall den sjukskrivne återgå till arbetet i den 
egna organisationen. I nyckeltalet relateras återgången till inflödet av rehabiliterings-
fall. Det intressanta är att se andelen av rehabiliteringsfall som företaget själv kan han-
tera och lösa. Nyckeltalet angående återgångar efter rehabilitering ser ut enligt följan-
de: 

Antal återgångar efter att dag 29 påbörjats/antal sjukfall som påbörjar dag 29 

Personalomsättning 

I hälsobokslutet räcker det att företaget redovisar antingen att en person har slutat el-
ler att en person har anställts eftersom båda dessa visar samma personalomsättning. 
Enligt Aronsson och Malmquist kan det krävas att företagets befintliga PA-system 
anpassas så att det går att utläsa om en person som slutat ska ersättas av en ny medar-
betare. Tillfälliga anställningar där den anställde slutar efter avtalad tid och om en an-
ställd går upp eller ner i arbetstid utgör inte personalomsättning. Nyckeltalet för per-
sonalomsättning ser ut enligt följande: 

Antal oönskade personalavgångar/antal arbetade timmar* 10 000. 
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Produktivitet 

Produktiviteten i en organisation påverkas av de anställdas hälsa. Med produktivitet 
menas produktion per arbetad timme. Att mäta en organisations produktivitet är 
svårt, dels för att produktivitetsmåtten skiljer sig mellan olika enheter i samma orga-
nisation och mellan organisationer samt att de anställdas prestationsförmåga inte kan 
mätas som utfallet i ett produktivitetsmått. Aronsson och Malmquist föreslår därför 
att företaget använder sig av en enkät till de anställda. Frågorna i enkäten skall vara 
skrivna med avsikten att mäta de anställdas produktivitet och detta sker genom att 
konstruera frågorna så att de berör hur de anställda upplever olika arbetssituationer. 
De frågor som ställs till de anställda är redan befintliga frågor som kommer ifrån 
medarbetarundersökningar och finns samlade i en databas hos företaget Medodicum. 
Från svaren tas ett medelvärde ut för de olika enheterna som sedan jämförs värden 
från andra branscher som finns i databasen. Skillnaderna analyseras och summeras till 
ett index som utgör det sjätte nyckeltalet. 
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Bilaga 2 - Liukkonens variabler 
Denna bilaga baseras på information från Liukkonens bok, Hälsobokslut- förslag till 
mätning, analys och diskussionsfrågor (2002). 

Hälsa 

Under rubriken hälsa redovisas den senast utförda personal-, arbetsmiljö- eller hälso-
enkätens utfall i en kortfattad version för att få en överblick hur företaget ligger till 
mot det önskvärda hälsotillståndet. Den redovisningen sker i kortfattad form och in-
dividuppgifter undviks för att underlätta läsandet. Denna redovisning är till för att 
skapa en överblick över hälsoläget.  

Personal 

Under denna rubrik redovisas organisationens personalredovisning i form av statistik 
och administrativa uppgifter som tillsammans bildar ett underlag för att illustrera or-
ganisationens bemanning. Denna redovisning är till för att genera en bild av vilken 
personal som ingår i hälsobokslutet. Personalen kan redovisas på ett antal olika sätt 
och Liukkonen föreslår ett antal nyckeltal som kan användas. Ett sådant nyckeltal är 
att redovisa hur den egna personalen och vikarier har använts för att uppnå företagets 
produktionsmål.  

Ett annat nyckeltal rör företagets personalomsättning. Det är inte bara personalens 
avveckling som ska redovisas utan också nyanställningar, även kallat extern rörlighet, 
för att få den mest rättvisande informationen om företagets personalstyrka. Ur detta 
kan sedan utläsas huruvida företaget har minskat eller ökat sin personal. Det är även 
av intresse att redovisa eventuella rekryterings- och avvecklingstoppar för att sedan 
försöka analysera vad detta beror på. Den interna rörligheten, det vill säga när perso-
nal inom företaget rekryteras till andra arbetsuppgifter, studeras på samma sätt som 
den ovan beskrivna externa rörligheten.  

Ur den framtagna personalredovisning kan andra personalnyckeltal tas fram som till 
exempel antalet anställda i förhållande till vinst och totala kostnader, åldersfördelning 
i relation till sjukfrånvaro, anställningstid, företagets satsningar på kompetensutbild-
ning, yrkeserfarenhetsår, arbetssjukdomar, förtidspension, sjukbidrag, personalom-
sättning i relation till ålder och anställningstid, omsättning av chefer, antal kunder 
per anställd och antal chefer per anställd. Det behövs cirka fem till sex nyckeltal om 
personalen för att få en helhetsbild, men vilka nyckeltal som väljs ut beror på hur 
stor betydelse det har för företaget. 

Kompetens  

Kompetens är de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra ett arbete. För 
att kunna beräkna och följa upp kompetensen måste företaget först bestämma vad de 
menar med och vilken syn de har på kompetens. Kompetensutveckling är allt från att 
lära sig i arbetet och gå på kurser till att företaget anordnar aktiviteter som ökar de 
anställdas insikt i hur företaget fungerar. Kompetens kan avvecklas genom att en an-
ställd slutar, pensioneras, eller blir långtidssjukskriven. Även arbetsförhållanden där 
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en dialog mellan arbetstagare och ledare är obefintlig leder till att kompetens avveck-
las.  

Syftet med att låta variabeln kompetens ingå i hälsobokslutet är att visa den personli-
ga erfarenheten, den unika skickligheten och de kända utvecklingsbehov som företa-
get eventuellt har. Det företaget definierar som kompetens måste vara mätbart och 
rimligt att följa upp och kunna synliggöras i arbetet. En viktig fråga som företaget har 
att ta ställning till är om deras anställda över huvud taget är villiga att utveckla kom-
petensen. Om inget intresse finns måste företaget undersöka vad det beror på. Om de 
anställda visar intresse betyder det att de är villiga att utvecklas i sitt arbete och på 
sikt gynnar det företaget. 

Enligt Liukkonen bör företagen ha en ständigt pågående dialog om kompetensfrågor 
och försöka förstå kompetensens betydelse för företaget. Av betydelse är också vet-
skapen om hur kompetensen aktiveras och brukas inom organisationen. Det är upp 
till företaget självt att ta fram metoder för att mäta och analysera kompetensen i ljuset 
av hur företagets mål och visioner uppnås.  

Tidsredovisning 

Tid är en mycket viktig variabel eftersom den är en styrande faktor inom organisa-
tionen. Att göra rätt saker i tid innebär att företagets resultat påverkas positivt vilket 
kan jämföras med att tid som är felanvänd påverkar företagets resultat negativt. I 
denna kategori står närvaro- och frånvaroaspekterna av tidsanvändningen i fokus. En 
del av tidsredovisningen går ut på att företaget jämför sin sjukfrånvaro, arbetad tid 
och övertid med andra företag inom samma verksamhetsområde. Denna statistik 
finns i Svenskt Näringslivs rapport om tidsanvändning och utkommer en gång i kvar-
talet. I hälsobokslutet är det lämpligt att uppgifter om närvaro och frånvaro för ett 
par år lämnas så att jämförelser kan göras mellan åren. Tidsredovisningen kan även 
göras mer detaljerad genom att jämföra tidsanvändningen exempelvis mellan olika 
yrken, kön och lönenivå. 

Sjukfrånvaro och dess orsaker 

Det finns tre olika former av sjukfrånvaro. Dessa är ersatt sjukfrånvaro, dold sjuk-
frånvaro och sjuknärvaro. Dold sjukfrånvaro innebär att sjukdom döljs genom att 
den sjuke tar ut semesterdagar eller kompensationsledigt och sjuknärvaro innebär att 
den anställde arbetar trots sjukdom. Företaget bör ta fram sitt eget sjukfrånvaromöns-
ter, även när det gäller dold sjukfrånvaro och sjuknärvaro för att erhålla den mest 
rättvisande informationen om sjukfrånvaron. För att undersöka detta är det lämpligt 
att använda sig av enkäter som delas ut till de anställda som ingår i undersökningen.  

Personalomsättning 

Under denna rubrik redovisas personalomsättning både i form av omfångsuppgifter 
och vad personalomsättningen kostar. Personalomsättning kan påverka företagen i 
form högre kostnader för rekrytering men även genom att företaget förlorar kompe-
tens. Det positiva med personalomsättning är att ny kompetens kan föra företaget ett 
steg framåt. När företaget tar fram sitt hälsobokslut är det viktigt att bakgrunden till 
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personalomsättning studeras för att få en förståelse för vad rörligheten bland persona-
len beror på. Om det visar sig att orsaken till att folk slutar beror på det egna företa-
get exempelvis i form av missnöje i arbetsmiljö, kan det vara ett tecken på att företa-
get borde vidta åtgärder för att värna om den egna personalen. 

Arbetsmiljö 

I avsnittet arbetsmiljö redovisas vanligtvis miljöaktiviteter och i vilken utsträckning 
de skett under året. Även arbetsskadestatistik och rehabiliteringsaktiviteter samman-
ställs och redovisas. Anledningen till denna materialinsamling är att ta fram och få en 
samlad bild av allt arbetsmiljöarbete. 

Produktion  

I hälsobokslutet redovisas relevant information om produktionsutfallet. Från pro-
duktionen tas information om produktionsvolymer, genomloppstider, tidhållning 
vid leverans, kassationer och produktionskostnader för redovisning. Då den ena pro-
duktionsprocessen inte är den andra lik finns ingen allmän redovisningsmall. Redo-
visningen bör utformas så att den i yttersta mån passar företagets behov och följer ak-
tuella redovisningsnormer. 

Kvalitet och Motivation  

Här redovisas information om motivation och produktionsuppgifter samt om fel el-
ler kvalitetsbristkostnader. Detta görs för att kunna finna eventuella samband mellan 
motivation hos de anställda och kvaliteten i produktionen. 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 
Jämtlands läns landsting 

1. Vad var anledningen/bakgrunden till att ni tog fram ett hälsobokslut? 

2. Hur gick implementeringen till, gick det problemfritt eller stötte ni på mot-
stånd? 

3. Vad är målet med hälsobokslutet? 

4. Har ni sett några effekter och resultat av hälsobokslutet? 

5. Har ni märkt några styrkor eller svagheter med hälsobokslutet? 

6. Vilken är anledningen till att ni inte fortsatt med arbetet? 

7. Finns det några framtidsplaner för hälsobokslutet? 

Västra Götalandsregionen 

1. Vad var anledningen/bakgrunden till att ni tog fram ett hälsobokslut? 

2. Hur gick implementeringen till, gick det problemfritt eller stötte ni på mot-
stånd? Arbetar alla verksamheter med Personalfokus? 

3. Vad är målet med Personalfokus? 

4. Har ni sett några effekter och resultat av hälsobokslutet? 

5. Har ni märkt några styrkor eller svagheter med hälsobokslutet? Finns det någ-
ra förbättringsområden? 

6. Vilka utvecklingsplaner finns det för Personalfokus? 

Landstingsservice Halland 

1. Vad har ni för bakgrund, samt hur länge har ni varit involverade i arbetet 
kring personalekonomisk redovisning? 

2. Vad är anledningen/bakgrunden till att ni tagit fram ett hälsobokslut? 

3. Hur gick implementeringen till, gick det problemfritt eller stötte ni på mot-
stånd? 

4. Arbetar ni fortfarande med hälsobokslut? 

5. Vad är målet med hälsobokslutet? 

6. Har ni sett några effekter och resultat av hälsobokslutet? 

7. Har modellen några styrkor eller svagheter? Är den arbetarvänlig? 

8. Vilka är framtidsplanerna för hälsobokslutet? 


