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Summary

From 1st of July 2003 it is compulsory for companies with an average number of 
ten employees the latest two financial years to account sick leave in the annual 
report. The accounting which is compulsory for private companies as well as for 
county and county council was one part in the government’s action program for 
increased health in working life. The government set a health goal in connection 
with the budget proposals for 2003 to halve sick leave from working life in 
consequence of sick leave until 2008.    
   The government’s purpose with accounting of sick leave was partly to evoke an
action from the companies’ side in terms of motion as an effect due to the 
awareness of the level of the sick leave. The government was of the opinion that 
the companies had too deficient knowledge in sick leave and that the knowledge 
about causes and costs had to increase. With a compulsory accounting of sick leave 
the government aimed to motivate the companies in an economic way and create an 
interest to start health promoting actions against sick leave and at the same time 
could the companies contribute to increased health in working life. 
   On the occasion of employees’ sick leave costs like sick pay affects the 
companies, they are also affected by costs like reduced production volume and 
costs for administration to handle extra work followed by sick leave. 
  The development towards higher sick leave has at present been broken and the 
possibilities to reach the government’s goal regarding a halving of the sick leave 
before 2008 are at reach. 
   In this paper three companies affected by the compulsory accounting of sick 
leave have been interviewed. The companies being interviewed are all located in 
the county of Tidaholm. The paper defines to only concern private companies. The 
companies were interviewed in purpose to form an opinion of whether the 
companies have changed their health promoting actions due to the application of 
the law. The purpose was also to study how the level of sick leave have developed 
in the different companies and how high knowledge about the relation between sick 
leave and its costs they were in posession of. 
   After studying the different companies the authors cannot discover any specific 
changes in the companies’ health promoting work as a result of the application of 
the law. All companies had even before the application of the law knowledge about 
the sick leave, among others through management accounting of sick leave. No one 
of  the respondents are unfamiliar to an accounting of sick leave, but their opinions 
differ about whether there is a need for accounting being set of law or not.       



Sammanfattning

Från och med 1 juli 2003 är det obligatoriskt för vissa företag att redovisa 
sjukfrånvaro i sin årsredovisning. Företagen som berörs är de där medelantalet 
anställda de senaste två räkenskapsåren uppgått till minst tio. Redovisningen är 
obligatorisk såväl för privata arbetsgivare som kommuner och landsting och var en 
del i regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa i arbetslivet. Regeringen satte i 
samband med budgetpropositionen för 2003 ett hälsomål i form av att 
sjukfrånvaron från arbetslivet till följd av sjukskrivningar skulle halveras fram till 
2008. 
   Regeringens syfte med redovisningen av sjukfrånvaro var delvis att framkalla en 
aktiv handling från arbetsgivarnas sida i form av åtgärder genom att göra företagen 
medvetna om sjukfrånvarons storlek. Regeringen ansåg att företagen hade 
bristande kunskaper inom området och att kunskaperna kring orsaker och kostnader 
var nödvändiga att öka. Genom en obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro
åsyftade regeringen att ekonomiskt motivera företagen och skapa ett intresse för att 
vidta hälsofrämjande åtgärder mot sjukfrånvaron, och på så sätt bidra till ökad 
hälsa i arbetslivet. 
   Vid anställdas sjukfrånvaro påverkas företagen av kostnader i form av sjuklöner, 
men drabbas även av exempelvis minskad produktionsvolym och kostnader för 
administration för att hantera merarbete som följer av frånvaron.
   Trenden mot en allt högre sjukfrånvaro konstateras idag ha brutits och 
möjligheterna att nå regeringens mål angående en halvering av sjukfrånvaron fram 
till 2008 är inom räckhåll.
   I undersökningen har tre företag som påverkas av den obligatoriska 
redovisningen av sjukfrånvaro intervjuats. Företagen som intervjuats är samtliga 
verksamma inom Tidaholm kommun. Studien begränsas till att enbart behandla
privata organisationer.  Företagen intervjuades i syfte att erhålla en uppfattning 
kring huruvida företagen förändrat sina hälsofrämjande åtgärder till följd av 
lagtillämpningen. Studien syftade även till att undersöka hur nivån på 
sjukfrånvaron utvecklats inom de olika företagen, samt hur väl insatta företagen är i 
relationen mellan sjukfrånvaron och dess kostnader. 
   Efter att de olika företagen undersökts har inte författarna kunnat skönja någon 
specifik förändring som skett i företagens hälsofrämjande arbete inom företaget 
som ett resultat av lagtillämpningen. Företagen hade även innan lagtillämpningen 
uppsikt över sjukfrånvaron, bland annat genom intern redovisning av denna. Ingen 
av respondenterna utger sig för att vara främmande för en redovisning av 
sjukfrånvaro, delade meningar råder dock kring huruvida det finns ett behov av att 
lagstadga en sådan redovisning.
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1 Inledning

En inledning ska ge läsaren en förståelse för uppsatsens valda ämnesområde samt 
klargöra vad författarna ser för problem med det valda området. De 
förutsättningar som ligger till grund för uppsatsen, såsom dess 
problemformulering, syfte samt avgränsningar följer därefter.

1.1 Bakgrund

Under ett antal år, i slutet på 1990-talet och början på 2000-talet steg sjukfrånvaron 
kraftigt i Sverige. För såväl enskilda individer som samhället innebar detta stora 
välfärdsförluster. En alltmer ökad sjukfrånvaro resulterade i att kostnaderna för 
sjukpenning steg kraftigt. För företag, kommuner, myndigheter och andra 
arbetsgivare medförde den stigande sjukfrånvaron bland anställda högre kostnader i 
form av sjuklön, vikarier och produktionsbortfall.1

   I juni 2001 redovisade Regeringen en ”handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet”. 
I handlingsplanen angavs att förutsättningarna för en lagstiftning om skyldighet för 
arbetsgivare att redovisa ”hälsoläget” för anställda skulle utredas. En statlig 
utredning föreslog sedan i januari 2002 att årsredovisningslagstiftningen skulle 
utökas med regler gällande en skyldighet för arbetsgivare att lämna uppgift om 
genomsnittlig sjukfrånvaro.2

   Regeringens skäl bakom förslaget var att sjukfrånvaron i Sverige borde bli mer 
uppmärksammad så att en allmän debatt kring denna kunde föras. Förslaget skulle 
vidare bidra till att arbetsgivare skulle arbeta mer för förebyggande 
arbetsmiljöarbete.3 Reglerna gällande redovisning av sjukfrånvaro åsyftar till att 
ekonomiskt motivera samt skapa ett intresse för att vidta åtgärder mot sjukfrånvaro 
och bidra till ökad hälsa i arbetslivet.4

   Ett stort antal remissinstanser som har anknytning till redovisning och revision 
ställde sig tvivlande till om förslaget om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 
var lämpligt eller om eventuella positiva effekter kunde härledas från lagförslaget.5

   Intressant kan därigenom vara att i ett vidare perspektiv undersöka hur väl lagens 
motiv och syften uppfyllts till följd av lagstadgandet. Denna rapport syftar till att 
undersöka huruvida arbetsgivarna ändrat sitt agerande i form av hälsofrämjande 
åtgärder till följd av den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro i 
årsredovisningen.

                                                
1  http://finans.regeringen.se/content/1/c4/31/34/3cc03768.pdf
2  Ibid
3  Persson, B., & Ehrenheim, (2003) L., Hälsobokslut – en redovisning av företagets hälsotillstånd. 
Balans. Tidskrift för Föreningen auktoriserade revisorer, nr 2  
4 Iseskog, T, (2004) Redovisning av sjukfrånvaro 2 upplagan, Stockholm: Thomson Fakta AB
5 Persson, B., & Ehrenheim, L. (2003) 
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1.2 Problemformulering

Till följd av bestämmelserna gällande obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro
anser författarna det intressant att undersöka: 

Hur nivån på sjukfrånvaron utvecklats i företagen, hur insatta företagen är i 
relationen mellan sjukfrånvaro och dess kostnader samt om en förändring i dess 
personalvårdssatsning till följd av lagtillämpningen kan skönjas?

1.3 Syfte

Studiens syfte är att studera huruvida det skett någon förändring i 
personalvårdsatsning för att minska sjukfrånvaron och dess kostnader, till följd av 
lagtillämpningen gällande obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro, samt hur 
denna i sådana fall påverkat nivån på sjukfrånvaron. Studien kan vara intressant för 
företag av olika slag. Den kan även intressera de som ligger bakom lagförslaget. Ett 
annat användningsområde där studien är tillämpbar skulle kunna vara när det gäller 
att introduceras till ämnet eller för vidare forskning inom området.

1.4 Avgränsning

Denna studie kommer inte att ta upp hur tillämpningen av den nya lagen skett rent 
redovisningsmässigt, utan kommer enbart att behandla huruvida det skett några 
förändringar på personalsatsningsområdet till följd av lagens tillkomst.  Studien 
riktar sig enbart till privata organisationer, då landsting, kommunala och statliga 
bolag inte kommer att beröras i denna undersökning. 
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2 Metod

I metodkapitlet förs en diskussion kring tillvägagångssättet, vidare redogör
författarna för det val av metod som gjorts för att uppnå rapportens syfte. Kapitlet 
ska ge läsaren en förståelse för hur undersökningen gått tillväga samt hur det 
framkomna resultatet uppstått.

2.1 Metodval
För att en undersökning ska kunna genomföras krävs ett val av metod. Beroende på 
vad som vill uppnås med studien och hur omfattande den är tänkt att bli påverkas 
tillvägagångssättet och forskningsmetoden.   

2.1.1 Praktiskt tillvägagångssätt

Arbetet påbörjades med att författarna studerade den tillgängliga teorin för att 
kunna skapa sig en god kunskap inom ämnet. Under teoristudiernas gång har såväl 
uppsatsens syfte som problemformuleringen utvecklats. Samtidigt som teorin 
studerades och problemformuleringen utvecklades väcktes också frågor användbara
i det frågeformulär som var tänkt att användas. I nästa steg togs kontakt med 
respondenter. Det resultat som framkommit till följd av empirin redovisas i 
analysen. I uppsatsens slutsats besvaras därefter frågeställningen. 
   Under arbetets gång har diskussioner förts, och nya tankar och uppslag har 
framkommit till följd av möten med handledare Marianne Kullenwall vid 
Högskolan i Skövde. 

2.1.2 Kvantitativ eller kvalitativ ansats

Det finns antingen kvantitativa eller kvalitativa forskningsmetoder att använda sig 
av. 6  Utifrån något av dessa två perspektiv angrips sedan forskningsproblemet. 
Fördelar och nackdelar med respektive perspektiv måste vägas mot vad forskaren, 
utredaren eller författaren vill få ut.7

   Vid användning av den kvantitativa forskningsmetoden hämtar forskaren in fakta 
och undersöker relationer mellan dessa,8 och vid tillämpning av metoden samlas 
data oftast in genom enkätundersökningar. 9  Med hjälp av det resultat 
datainsamlingen frambringat mäter och använder forskarna sedan vetenskapliga 
tekniker för att dra kvantifierbara och generaliserbara slutsatser.10

                                                
6 Eriksson, L.T., & Wiedersheim-Paul, F., (2001) Att utreda, forska och rapportera
7 Olsson, H., & Sörensen, S., (2001) Forskningsprocessen Kvalitativa och kvantitativa perspektiv
8 Bell, J., (2000) Introduktion till forskningsmetodik
9 Olsson, H., & Sörensen, S., (2001)
10 Bell, J., (2000) 
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   Forskare som faller inom det kvalitativa området intresserar sig mer för hur 
människor upplever sin omvärld. Forskarnas målsättning är snarare insikt än 
statistisk analys.11 Målet är således inte att dra generella slutsatser utan att istället 
framställa och klargöra verkligheten. Vid kvalitativ forskning använder sig 
forskaren därför av ett fåtal fall som undersöks med hänsyn till ett antal variabler.12

Variablerna undersöks genom att frågor ställs till undersökningsobjektet, många 
gånger med hjälp av personliga intervjuer.13

   Författarna har kommit fram till att den kvalitativa metoden är att föredra med 
hänsyn till problemformuleringen och möjligheten att besvara denna. För att kunna 
besvara huruvida företagen förändrat sin personalvårdssatsning till följd av 
lagtillämpningen gällande den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro anser 
författarna att personliga intervjuer är det mest lämpade redskapet. Genom 
användning av personliga intervjuer ges möjlighet till ingående och utvecklade 
frågor och svar. Vid tillämpning av en kvantitativ forskningsmetod skulle 
författarna inte delges samma möjligheter till ingående och utvecklade frågor och 
svar, eftersom en enkätundersökning i det fallet troligtvis hade blivit aktuell och ett 
större antal fall hade undersökts. Vid ett mindre antal fall ges möjligheten att 
studera undersökningsenheterna mer ingående än vid ett större antal fall. 

2.1.3 Fallstudie

En fallstudie kännetecknas av att forskaren undersöker några få objekt i ett antal 
avseenden, exempelvis företag, branscher eller beslutssituationer. Under en 
begränsad tidsperiod undersöks det valda problemområdet grundligt. Vid kvalitativ 
metod används ofta fallstudier. Fallstudier är fördelaktiga genom att endast ett fåtal 
fall behöver studeras. Ofta har forskaren begränsningar både vad gäller tid och 
resurser, och genom fallstudier ges då ändå möjlighet att få en uppfattning om hur 
den aktuella situationen ser ut.  Till nackdelarna kan nämnas att ett eller ett fåtal 
fall aldrig kan återge verkligheten fullt ut. Forskaren måste därigenom vara 
försiktig med att dra generella slutsatser till följd av studierna.14  
   Författarna beslutade sig under studiens gång för att fallstudie var den 
undersökningsmetod som lämpade sig bäst för att nå ett rättvisande svar på 
problemformuleringen. Syftet med studien var inte att frambringa ett resultat som 
skulle gå att generalisera till en hel population. Avsikten var att erhålla en 
uppfattning om huruvida organisationsförändringar skett till följd av 
lagtillämpningen, i form av personalvårdssatsning, samt omfattningen av dessa. 
Undersökningen skulle sedan eventuellt kunna användas i syfte att skapa intresse 
för området samt underlag inför fortsatt forskning.

                                                
11 Bell, J., (2000) 
12 Eneroth, (1987) Hur mäter man vackert? Grundbok i kvalitativ metod Stockholm: Natur & Kultur
13 Olsson, H., & Sörensen, S., (2001)
14 Eriksson, L.T.,  & Wiedersheim-Paul, F., (2001)
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2.2 Undersökningsenheter
I en undersökning ingår olika undersökningsenheter. Författarna har i denna studie 
valt att först göra ett urval för att därefter ta kontakt med de tänkta respondenterna. 

2.2.1 Urval

Från början hade författarna för avsikt att studera huruvida det inom företagen skett 
några förändringar i åtgärder för att minska kostnaderna för sjukfrånvaro till följd 
av lagtillämpningen, men även göra en jämförelse mellan olika sektorer 
(tjänstesektorn och tillverkningssektorn) för att se om de skiljer sig åt. Med utgång 
från detta valdes två företag inom tillverkningssektorn och två företag inom 
tjänstesektorn. De två företagen inom respektive sektor valdes delvis utefter 
kriteriet att de skulle inneha ungefär lika stort antal anställda, för att i ett senare 
skede kunna jämföras med varandra på ett så rättvist sätt som möjligt. Till följd av 
den utgångspunkt att obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro påverkar företaget i 
fråga samt kriteriet gällande överensstämmelsen i antalet anställda kontaktades fyra 
företag, varav två industriföretag, en bank och en konsultfirma. Efter samtal med 
handledaren beslutade författarna att en studie av eventuella förändringar inom 
företagen, samt en jämförelse mellan olika sektorer var ett för stort problemområde 
och att enbart studera en eventuell förändring i företagen var tillräcklig. 
 Samtliga fyra företag valde att tacka ja till ett deltagande i undersökningen, men 

när det var dags att genomföra intervjuerna backade det fjärde företaget, 
konsultfirman, ur. Samtliga företag hade valts ut med hänsyn till tillgänglighet, 
med undantag för konsultfirman. Författarna härstammar från den kommun där de 
intervjuade företagen har sitt säte, varför det föll sig naturligt att leta företag inom 
kommunen. I brist på tjänsteföretag i den storlek författarna sökte (cirka 25 
anställda) fick författarna söka sig utanför kommunen för att finna det sista 
företaget. Det var detta företag som senare, trots upprepade telefonsamtal och 
mailkontakt, ej visade sig vara intresserade av att ställa upp i undersökningen. 
Slutresultatet av urvalet härstammar således från Tidaholms kommun, varför 
studien därigenom kan avgränsas till denna kommun. 

2.2.2 Kontakt med respondenterna

För att minska bortfallet vid intervjuer är det viktigt att författarna från början 
presenterar undersökningens syfte för de valda respondenterna och gör dem 
medvetna om varför de ska medverka, och vad författarna vill få fram av 
undersökningen.15

   Undersökningsenheterna kontaktades först via mail där författarna presenterade 
studien och dess syfte, en mall med de aktuella frågeställningarna bifogades även
(se bilaga 1). Genom att bifoga frågeställningarna gavs de olika företagen chans att 
skapa sig en uppfattning om huruvida de hade möjlighet att besvara de olika 

                                                
15 Bryman, A., & Bell, E., (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber Ekonomi
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frågorna. Tack vare frågeställningarna fick de olika företagen även möjlighet att 
förbereda sig inför intervjun och ta fram eventuellt material. I mailet meddelades 
även att författarna skulle ta kontakt med de tänkta respondenterna under 
nästkommande vecka för att boka in en eventuell intervju. Samtliga tillfrågade 
visade sig i detta skede vara intresserade av att ställa upp på en intervju. Det var 
först senare som ett företag trots författarnas upprepade försök att komma i kontakt 
med den tänkta respondenten visade sig ointresserade av att ställa upp. Intervjuerna 
som genomfördes tog cirka en halvtimme i anspråk. Ingen av respondenterna 
begärde att de skulle redovisas som anonyma i den slutgiltiga uppsatsen.

2.3 Datainsamling
För att erhålla information till en studie samlas data av olika slag in, denna delas i 
sin tur in i primär- respektive sekundärdata.

2.3.1 Primärdata

Data kan forskaren samla in med hjälp av någon allmänt accepterad 
insamlingsmetod, dessa data kallas primärdata. 16  Insamlingsmetoder som 
förknippas med de kvalitativa metoderna är exempelvis intervjuer och fallstudier.17

   Genom att personliga intervjuer användes i undersökningen erhölls primärdata att 
applicera på uppsatsen. De personliga intervjuerna understöddes med hjälp av ett 
frågeformulär. Frågeformuläret bidrog till att säkerställa att samma frågor ställdes 
till samtliga respondenter. 18 Under intervjuerna framkom även ytterligare fakta 
tillämpbar på uppsatsen. Då resonemang fördes kring de olika frågorna i 
frågeformuläret ledde detta i sin tur till fler tankar från de olika respondenterna.         
   Genom att frågeformuläret kombinerades med personliga intervjuer blev svaren 
än mer korrekta med avseende på frågan som var tänkt att besvaras, det vill säga 
risken för missförstånd gällande de olika frågeställningarna minskade. Möjligheten 
till att förklara de olika frågorna vid eventuella svårigheter att tolka dessa ges 
genom användandet av personliga intervjuer. 19

   Bandspelare i samband med intervjuer kan för vissa personer vara hämmande, 
och de uttalar sig mer försiktigt när ett band snurrar eftersom det som respondenten 
säger registreras. Vissa personer tillåter inte heller att intervjun spelas in, något 
som intervjuarna måste ta hänsyn till.20  För att undvika dessa problem övervägde 
inte författarna att använda bandspelare i samband med intervjuerna, utan istället 
föredrogs att föra anteckningar under intervjuerna. 
   Efter varje genomförd intervju vore det idealistiska att direkt påbörja analysen av 
denna.21 För varje timma som löper efter intervjun försämras minnet.22 Direkt efter 

                                                
16  Olsson, H., & Sörensen, S., (2001)
17  Ibid
18  Bryman, A., & Bell, E., (2005)
19   Ibid 
20  Ejvegård, R., (2003) Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur
21 Svensson, P-G., & Starrin, B., (1996) Kvalitativa studier i teori och praktik Lund: 
Studentlitteratur 
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respektive intervju avsatte författarna tid till att sammanställa det som framkommit 
under intervjun i en sammanhängande text.
   Under intervjuerna kan författarna ha missförstått vad den intervjuade menade, 
därför kan författarna efter att intervjuerna sammanställts skicka över materialet till 
den intervjuade så att denne kan göra eventuella rättelser. 23  Efter respektive 
intervju sammanställde således författarna det insamlade materialet, för att sedan 
via mail skicka över texten till de olika respondenterna för korrekturläsning.

2.3.2 Sekundärdata

Att få fram information och fakta genom personliga intervjuer är i många fall både 
tidskrävande och kostsamt. Det gäller då att skaffa fram tillämpbart material genom 
så kallad sekundärdata, det vill säga ta del av observationer, statistiska uppgifter 
samt marknadsundersökningar som andra forskare eller myndigheter tagit fram. 
För framförallt studenter, vare sig det handlar om ett större eller mindre projekt, 
finns många fördelar att använda sekundärdata.24 Några av de fördelar som finns 
redogörs för nedan. För det första fås bra och tillförlitlig information fram till en 
mycket liten del av den kostnad som skulle ha uppkommit om studien skulle ha 
gjorts på egen hand, för det andra kan en större del av tiden läggas på att analysera 
materialet som finns istället för att sammanställa nytt material, och för det tredje 
kan gammal forskning leda fram till nya tolkningar.25 Författarna ansåg därför att 
undersökningens primärdata skulle kompletteras med sekundärdata, vilket bland 
annat innebar statistisk information från SCB (Statistiska Centralbyrån), 
regeringens proposition 2002/03:6 om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro, 
samt litteratur berörande det aktuella området.
   Att använda sig av sekundärdata kan i många fall vara mycket positivt men vid 
sammanställningen av det framtagna materialet bör man vara observant på de 
begränsningar som kan finnas. Vid framtagning av eget material finns ofta god 
kännedom om materialet och hur det är strukturerat. Vid analys av taget material 
bör man vara medveten om att det tar tid att lära sig hur materialet är uppställt och 
framställt, något som inte bör undervärderas. Ovan framkom att kvaliteten på 
sekundärdata vanligen är tillförlitlig men detta gäller dock endast material hämtat 
från erkända källor (exempelvis SCB), även om man aldrig helt kan lita på att 
någon källa är pålitlig, anses ändå sådana data vara av tillräckligt god kvalitet.26      

                                                                                                                                       
22  Ejvegård, R., (2003)
23  Ibid
24  Bryman, A., & Bell, E., (2005)
25  Ibid
26  Ibid 
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2.4 Intervjuer
För att samla in primärdata till en studie kan intervjuer av olika slag bli aktuella. 
Nedan redogörs för olika intervjuformer, samt en motivering till den intervjuform 
som valts med hänsyn till studiens syfte. 

2.4.1 Olika former av intervjuer

I litteratur brukar två olika typer av intervjuer kunna urskiljas, strukturerade och 
ostrukturerade. I den strukturerade intervjun är det, till skillnad från en 
ostrukturerad intervju, vanligt med ett i förväg fastställt frågeschema. Det är också 
möjligt att dela in intervjuer i kvantitativa och kvalitativa. 27  Kvantitativa och 
kvalitativa intervjuer har olika mål.  Vid tillämpning av den kvantitativa intervjun 
innebär det ett strukturerat intervjuförfarande. Det vill säga att identiska frågor med 
vidhängande svarsalternativ ställs till samtliga respondenter. Det som eftersträvas 
är så likartade intervjuer som möjligt. Ett strukturerat intervjuförfarande ställer 
krav på att frågorna är begripliga, att de är formulerade med ord som 
respondenterna är väl bekanta med, samt att frågorna har samma innebörd för 
samtliga intervjupersoner.28

   Den kvalitativa intervjun är av ostrukturerad art och innebär att intervjuaren inte i 
förhand kan fastställa vilka frågor som är viktiga och betydelsefulla för 
respondenten. Intervjuaren får i stället under intervjuernas gång anpassa sig till 
situationen och finna vilka frågor som är viktiga att lyfta och följa upp, med tanke 
på undersökningens syfte.29    

2.4.2 Kvalitativa intervjuer

Inom kvalitativ forskning är intervju den mest använda metoden. Att intervjun är så 
attraktiv inom kvalitativ forskning beror nog till stor del på den flexibilitet denna 
bidrar till.30  De två viktigaste formerna av intervjuer inom kvalitativ forskning är 
ostrukturerade samt semi-strukturerade intervjuer. Forskare använder i vissa fall 
endast begreppet kvalitativa intervjuer vilket då innefattar båda intervjuformarena. 
   I den ostrukturerade intervjun är det vanligt att forskaren endast använder sig av 
en frågeställning som intervjupersonen därefter får svara och diskutera fritt om. 
Intervjuaren reagerar och följer sedan upp det denne anser viktigt. Intervjun liknas 
vid ett vanligt samtal. 
   I en semi-strukturerad intervju har ofta forskaren en lista över specifika teman, så 
kallad intervjuguide, som denne önskar beröra under intervjun. Intervjupersonen 
har sedan stor valfrihet att själv utforma sina svar. Intervjuaren behöver inte ställa 
frågorna i den ordning de finns med i intervjuguiden, och denne har även möjlighet 

                                                
27  Svensson P-G., & Starrin B., (1996)
28  Ibid 
29  Ibid 
30 Bryman, A., & Bell, E., (2005) 
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att komplettera med frågeställningar som inte finns med i intervjuguiden, så länge 
dessa har anknytning till det valda undersökningsproblemet.31

   Författarna använder sig i undersökningen av semi-strukturerad intervju. Detta 
understöds av det faktum att författarna utgått ifrån ett i förväg fastställt 
frågeschema, men författarna har inte hållit helt orubbligt på ordningsföljderna av 
frågorna och inte heller använt exakt samma ordalydelse under de olika 
intervjuerna. Om respondenterna har velat utveckla någon frågeställning eller haft 
egna invändningar har även möjlighet till detta funnits. 

2.4.3 Personlig intervju eller intervju per telefon

Telefonintervjuer är vanliga vid marknadsundersökningar, men i samband med 
företagsekonomisk forskning är det mer vanligt att använda sig av personliga 
intervjuer.   
   Ett antal fördelar med personliga intervjuer jämfört med telefonintervjuer kan 
urskiljas, en är att intervjuaren kan se respondenten och därigenom upptäcka 
viktiga reaktioner såsom undran och osäkerhet kring någon fråga, denna möjlighet 
ges inte vid en telefonintervju. En annan fördel är att intervjuaren vid en personlig 
intervju kan använda sig av hjälpmedel såsom bilder och diagram.32  
   Det finns även nackdelar med personliga intervjuer, till dessa hör exempelvis att 
personliga intervjuer är mer kostsamma än telefonintervjuer, delvis i form av tid. 
En ytterligare nackdel med personliga intervjuer är de så kallade intervjueffekten, 
vilket innebär att respondenterna kan påverkas av faktorer hos intervjuaren 
exempelvis i form av kön, klass och ålder.33

   Författarna valde att utföra personliga intervjuer då detta tillvägagångssätt ansågs
mest fördelaktigt med tanke på rapportens syfte. Författarna ansåg att personliga 
intervjuer bidrog till mer ärliga och ingående reaktioner än om telefonintervjuer 
skulle ha genomförts.  Med anledning av att få intervjuer skulle genomföras och att 
intervjuerna skulle genomföras på företag som låg i nära anslutning till författarna, 
innebar personliga intervjuer vare sig lång restid eller lång tid gällande totalt 
genomförandet. Personliga intervjuer bedömdes därigenom vara det bästa valet.
   

                                                
31 Bryman, A., & Bell, E., (2005)
32 Ibid 
33 Ibid
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2.5 Tillförlitlighet

Under denna rubrik förs en diskussion av författarna huruvida tillförlitligheten i det 
använda materialet för rapporten kan skönjas. 

2.5.1 Källkritik

Vid framställning av en rapport eller undersökning är det viktigt att författaren 
jämför de tankar som finns om verkligheten med de data som framkommer om 
verkligheten, det vill säga teoretiska begrepp ställs i relation till empiriska resultat. 
   För såväl författaren som läsaren är det av mycket stor vikt att alla källuppgifter 
granskas kritiskt, och det gäller källor av alla dess slag: intervjuer, statistik, 
arkivhandlingar med mera. Med ordet ”källkritik” menas i en snävare mening 
granskning av dokument.34

   Källkritik är en typ av urvalsmetod och det gäller för författaren att bedöma det 
insamlade materialet, ta bort dåligt eller onödigt material och behålla det material 
som anses godkänt. För att kunna värdera det resultat som framkommer gäller det 
även för författaren att värdera det material som används i rapporten. Det är likaså 
viktigt att läsaren värderar och kritiskt granskar författarens val av källor.35

   Avsikten med källkritik är att avgöra om källan mäter det den utger sig för att 
mäta, om den är nödvändig för frågeställningen och om den är fri från eventuella 
snedvridningar.36

   
Primärkälla

Författarna valde efter respektive intervju att avsätta tid för att sammanställa det 
material som framkommit under intervjuernas gång. Detta för att reducera det 
faktum att desto längre tid som belöper efter varje intervjutillfälle desto sämre blir 
minnet. 
   Författarna anser inte att den information som framkommit vid intervjutillfällena 
med respondenterna är av sådan art att respondenterna på något sätt velat snedvrida 
eller på annat sätt ge författarna en missvisande bild av verkligheten.
   Genom att författarna först sänt ut frågeformuläret till de tänkta respondenterna 
och därefter genomfört personliga intervjuer kan det med betryggande säkerhet 
antas att respondenterna är de personer som de utger sig för att vara och innehar 
rätt kompetens för att kunna svara på de aktuella frågeställningarna. 
   Att respondenterna innehar olika befattningar på sina respektive företag är dock 
något som bör beaktas. Av respondenterna är en VD, en ekonomiansvarig och en 
personalchef, de olika befattningarna skulle således kunna innebära att 

                                                
34 Eriksson L.T., Wiedersheim-Paul F., (2006) Att utreda forska och rapportera 8.uppl. Liber: 
Malmö
35 Ibid
36 Ibid
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respondenterna ser ämnet ur olika synvinklar och således innehar olika grundsyn 
på problemområdet.

Sekundärkälla

Författarna har inte identifierat några risker till att källorna som använts i rapporten 
skulle återge falska eller missvisande uppgifter. När sekundärdata används i en 
rapport är det dock alltid viktigt att författaren bedömer de uppgifter som inhämtas 
för att därefter göra en bedömning över tillförlitligheten i materialet.
   I rapporten har artiklar från tidskrifterna Balans och Löntagaren använts. 
Författarna är dock medvetna om att dessa kan vara av vinklad art och bör därför 
inte godtas som fullständigt tillförlitlig fakta.
   En nackdel som författarna under arbetets gång funnit är att litteraturen kring 
obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro endast finns i begränsad omfattning vilket 
gjort det svårt att belysa ämnet ur olika perspektiv.    
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3 Teori/referensram

Kapitlet teori/referensram beskriver ämnet med utgångspunkt i de givna 
förutsättningar som ligger till grund för rapporten. Kapitlet behandlar till stor del 
den proposition som låg till grund för det nya lagförslaget om obligatorisk 
redovisning av sjukfrånvaro men kompletteras med fakta hämtad från diverse 
artiklar och litteratur. För en djupare förståelse för innebörden av vissa begrepp 
som används i kapitlet kan med fördel ordlistan i bilaga 4 användas.   

3.1 Arbetsgivarens kostnader vid sjukfrånvaro

Vid sjukfrånvaro bildas kostnader som bärs av företaget, samhället och den 
enskilda individen. För företaget innebär frånvaro kostnader i form av sjuklöner, 
samhället förlorar i produktionsvärde och den anställde förlorar en del av sin 
inkomst och även den framtida pensionen påverkas. 
   Sjukfrånvaro innebär ökade kostnader för arbetsgivaren främst i form av 
sjuklöner, men även för minskad produktionsvolym, ökade kostnader för 
produktionsfel samt ökade administrationskostnader för att hantera det merarbete 
som följer av frånvaron. Den ökade administrationen som uppkommer vid frånvaro 
består bland annat av rekrytering och upplärning av ersättare, bemanningsplanering, 
schemabyten och hantering av löner till ersättare. Även rehabiliteringskostnader för 
den sjukskrivne åligger arbetsgivaren. 
   Kostnader som uppkommer vid sjukfrånvaro synliggörs inte alltid som direkta 
kostnader utan en del kostnader uppmärksammas först vid noggranna analyser av 
orsak och verkan förhållanden.37    

3.2 Innehåll i årsredovisningen innan lagförändringen  

Den externa redovisningen omfattar löpande bokföring, årsbokslut och 
årsredovisning. Årsredovisningens huvudsakliga syfte är att företagets externa 
intressenter ska ges möjlighet att ta till sig information och skapa sig en inställning 
till företaget gällande dess utvecklingspotential och framtidsutsikter ur ett 
finansiellt perspektiv. Innehållet i årsredovisningen ska även vara av sådan art att 
innehållet ska kunna utgöra underlag för framtida ekonomiska beslut. 
Årsredovisningen består av balansräkning, resultaträkning, noter, en 
förvaltningsberättelse och ibland även en finansieringsanalys. Tilläggsupplysningar 
ska lämnas om så krävs för att företaget ska kunna uppvisa en rättvisande bild.38

Innan lagstadgandet saknades distinkta lagbestämmelser som reglerade
                                                
37 Liukkonen P., (2004) Frånvaro från arbetet – att mäta, redovisa och åtgärda
38 http://finans.regeringen.se/content/1/c4/31/34/3cc03768.pdf
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uppgiftslämnande om personalens sjukfrånvaro. I ÅRL39, lagen om årsredovisning i 
kreditinstitut och värdepappersbolag samt lagen om årsredovisning i 
försäkringsföretag finns bestämmelser om årsredovisningens innehåll. Innan 
lagförändringen fanns det tidigare enbart stadganden gällande andra uppgifter 
relaterade till personalen. Det är också inom dessa årsredovisningslagar reglerat att
upplysningar gällande medelantalet anställda under räkenskapsåret ska lämnas, 
med fördelning mellan män och kvinnor.40

3.3 Proposition 2002/03:6

I juni 2001 redovisade Regeringen en ”handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet”. I 
handlingsplanen angavs att förutsättningarna för en lagstiftning om skyldighet för 
arbetsgivare att redovisa ”hälsoläget” för anställda skulle utredas. En statlig 
utredning föreslog sedan i januari 2002 att årsredovisningslagstiftningen skulle 
utökas med regler gällande en skyldighet för arbetsgivare att lämna uppgift om 
genomsnittlig sjukfrånvaro. En arbetsgrupp inom Regeringskansliet fick därefter 
uppgiften att utforma konkreta förslag om lagstiftning beträffande redovisning av 
sjukfrånvaro. Arbetsgruppens förslag utföll senare i den proposition som kom att 
presenteras för riksdagen i oktober 2002 (prop. 2002/03:6).41

   Det föreslogs även i betänkandet att de myndigheter och organisationer som inte 
omfattas av ÅRL också skulle påverkas av förslaget. 42

3.3.1 Bakgrund till förslaget

I slutet på 1990-talet och början på 2000-talet var utvecklingen av sjukfrånvaron i 
Sverige negativ vilket innebar att den under ett antal år ökade kraftigt. För såväl 
enskilda individer som samhället innebar detta stora välfärdsförluster. En alltmer 
ökad sjukfrånvaro resulterade i att kostnaderna för sjukpenning steg kraftigt. Det 
var främst långtidssjukfrånvaron som tilltog.43

3.3.2 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro – en del i 
åtgärdsprogrammet

De elva punkter för ökad hälsa i arbetslivet som regeringen presenterade 2002 
(återfinns i prop. 2002/03:6), presenterades med avsikt att tillgodose den kraftiga 
tillväxten av antalet sjukskrivna och förtidspensionerade. Åtgärdsprogrammet 
reglerade bland annat mål för förbättrad hälsa i arbetslivet, ekonomiska incitament 
för arbetsgivare att förebygga ohälsa och så kallade hälsobokslut. Förslaget om 
                                                
39 Årsredovisningslagen
40  http://finans.regeringen.se/content/1/c4/31/34/3cc03768.pdf
41 Iseskog T., (2004)
42  http://finans.regeringen.se/content/1/c4/31/34/3cc03768.pdf
43  Ibid
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obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro var en del i detta åtgärdsprogram. 
Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2003 att sjukfrånvaron från 
arbetslivet till följd av sjukskrivningar (exklusive sjuklöneperioden) skulle halveras 
fram till 2008.44

   Regeringen föreslog i propositionen att det skulle införas en skyldighet för 
privata arbetsgivare, kommuner och landsting att redovisa uppgifter om anställdas 
sjukfrånvaro i årsredovisningen.45

   Uppgifter om sjukfrånvaro skulle dock inte behöva lämnas av de mindre 
arbetsgivare, där antalet anställda under de två senaste räkenskapsåren uppgått till i 
medeltal högst tio. De företag som omfattades av propositionens förslag gällande 
redovisning av sjukfrånvaro var de företag som är skyldiga att lämna 
årsredovisning. Därigenom undantogs uppgiftsskyldigheten för så kallade 
bokslutsföretag, företag som inte är skyldiga att lämna årsredovisning.46

3.3.3 Mål – ökad medvetenhet om sjukfrånvaro 

För företag, kommuner, myndigheter och andra arbetsgivare orsakar sjukfrånvaron 
bland anställda betydande kostnader i form av sjuklön, vikarier och 
produktionsbortfall. Om sjukfrånvaron därtill övergår till att vara långvarig kan 
dessutom kostnader för rekrytering och utbildning komma att bli aktuella. Ett första 
steg mot att åstadkomma en aktiv handling i form av åtgärder från arbetsgivarnas 
sida var enligt lagförslaget att göra dem medvetna om sjukfrånvarons storlek. 
Utredningar som tidigare gjorts hade indikerat på bristande kunskaper inom 
området. Regeringen ansåg därigenom att medvetenheten om sjukfrånvarons
orsaker och kostnader var tvungen att öka.47

3.3.4 Intressenter

De största intressenterna för företagens årsredovisning är ägare eller medlemmar, 
kreditgivare, leverantörer, kunder och anställda. Årsredovisningarna har också ett 
allmänt samhällsintresse. Till dem som kan antas vara intresserade av uppgifter om 
just sjukfrånvaron kan särskilt verksamheter inom tjänstesektorn och så kallade 
kunskapsföretag räknas. Detta särskilt då det gäller att bedöma den ekonomiska 
ställningen och utvecklingsmöjligheterna i verksamheten. Frekvensen av 
sjukfrånvaro bland personalen kan vara ett perspektiv att se ur då det gäller att 
värdera hur företagsledningen förvaltar sina resurser. En hög sjukfrånvaro kan 
indikera att verksamheten inte bedrivs på ett effektivt sätt. För personal och 
fackliga organisationer kan sådana fakta utgöra underlag för bedömning av 
arbetsmiljön på arbetsplatsen. Den som funderar på att ta anställning på ett företag 

                                                
44  http://finans.regeringen.se/content/1/c4/31/34/3cc03768.pdf
45  Ibid
46  Ibid
47  Ibid
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kan också ha intresse av att få uppgifter om sjukfrånvaron i företaget, då dessa 
fakta kan ge tecken på hur arbetsförhållandena är. 48

   Några remissinstanser ansåg att sjukfrånvaro skulle lämnas som en del av den 
interna redovisningen. Regeringen ansåg dock att viljan hos företag, kommuner 
och myndigheter att ta till åtgärder för att förbättra arbetsförhållanden eller att 
undvika hög sjukfrånvaro skulle öka om uppgifter om sjukfrånvarons fördelning 
delgavs i en vidare krets. En obligatorisk extern redovisning av sjukfrånvaro ansågs 
därför som ett mer effektivt medel för att åstadkomma en lägre sjukfrånvaro.49

3.3.5 Enhetlig redovisning

Sjukfrånvaron bland personalen kan som tidigare nämnts påverka produktiviteten 
och verksamhetsresultatet i en organisation. Därigenom kan även ett 
redovisningsmässigt perspektiv på sjukfrånvaron urskiljas. Regeringen betraktar 
årsredovisningen som den bästa kanalen för att delge intressenterna denna 
information. Lika regler för olika verksamhetsformer underlättar jämförelser 
mellan olika arbetsgivare. Redovisningen av sjukfrånvaron borde därför enligt 
lagförslaget vara enhetlig såväl för privata verksamheter som för kommuner och 
statliga myndigheter. Propositionen föreslog ändringar i ÅRL, lagen om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen om årsredovisning i 
försäkringsföretag samt lagen om kommunal redovisning.50   
   Enligt regeringens förslag skulle sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas 
ordinarie arbetstid. 51

3.3.6 Ramlagstiftning & jämförelse av sjukfrånvaro

I förarbetena till årsredovisningslagen framgår att redovisningslagstiftning endast 
borde ges karaktär av ramlagstiftning. Lagstiftningen var alltså tänkt att så långt det 
var möjligt undvika detaljbestämmelser. Enbart grundläggande principer av vad 
som avsågs gälla för redovisningen samt minimikrav över vilka uppgifter som 
skulle lämnas externt skulle finnas med i lagstiftningen.52

   Vissa remissinstanser, då bland annat Bokföringsnämnden tyckte dock att 
arbetsgruppens förslag gällande obligatorisk redovisning var alltför detaljerande, 
och de ansåg att både författningsförslag och motivuttalande avvek ifrån 
årsredovisningslagens ramlag.53

   En av tankarna bakom förslaget med obligatorisk redovisning var att 
informationen som lämnas dels skulle kunna jämföras över tiden och dels kunna 
jämföras mellan olika branscher och arbetsgivare. Ett villkor för att jämförelser 
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skulle kunna bli möjliga vore att samma regler skulle gälla hos alla arbetsgivare, 
såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn. För att undvika 
otydligheter om hur obligatorisk sjukfrånvaro skulle redovisas var tanken att detta 
skulle preciseras i lagtexten. Regeringen föreslog att endast ett fåtal indikationer 
skulle redovisas för att undvika att bestämmelsen om obligatorisk sjukfrånvaro 
skulle bli alltför detaljerad och betungande.54 Indikatorerna var följande; den totala 
sjukfrånvaron, sjukfrånvaro hos kvinnor respektive män, sjukfrånvaron hos 
personalen i olika åldersintervaller samt långtidssjukfrånvaron.55

3.3.7 Oproblematisk framtagning av underlag 

Regeringen hade med sitt förslag för avsikt att uppgifterna om sjukfrånvaro skulle 
vara så enkla som möjligt att ta fram. Skyldigheten att presentera de aktuella 
uppgifterna skulle alltså inte vara alltför krävande för vederbörande.
   Vid redovisning av sjukfrånvaro var tanken att den ordinarie arbetstiden skulle
användas, det vill säga arbetstiden enligt kollektivavtal eller annat liknande avtal, 
övertid skulle inte ingå.
   För att inte informationsskyldigheten om sjukfrånvaro skulle bli alltför 
betungande för arbetsgivaren anpassade regeringen förslaget till det begrepp som 
tillämpas i tidsanvändningssystem. Den totala sjukfrånvaron skulle därför ställas i 
relation till personalens totala ordinarie arbetstid.56

3.3.8 Lag om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

Regeringen föreslog att det nya förslaget om obligatorisk redovisning av 
sjukfrånvaro skulle införas i ÅRL:s 5 kap. 18 a § (se bilaga 2 & 3). Hänvisningar 
till den nya paragrafen borde göras i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag samt i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Det 
föreslogs även att det borde vara obligatoriskt att lämna information om 
sjukfrånvaro. Redovisningen borde vidare ske på ett enhetligt sätt så att jämförelser 
mellan olika verksamhetsformer skulle kunna genomföras på ett tillförlitligt sätt.57

3.3.9  Underindelning i ålder och kön

Enligt regeringens förslag skulle underindelning av sjukfrånvaro ske efter kön och 
ålder. Uppgift om sjukfrånvaro uppdelat i kön och/eller ålder skulle dock inte
behöva lämnas om antalet anställda i gruppen vore högst tio eller om informationen 
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skulle kunna anknytas till viss individ. Även dessa bestämmelser borde enligt 
lagförslaget införas i den nya föreslagna paragrafen i 5 kap. 18 a §.58

3.3.10 Långtidssjukskrivning

Regeringen föreslog att årsredovisningen skulle innehålla en särskild uppgift om 
långtidssjukfrånvaron. Med detta begrepp åsyftades den del av sjukfrånvaron som 
innebär sjukfrånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer. 
Bokföringsnämnden var dock kritisk till detta förslag då de ansåg att det skulle 
innebära en alltför betungande uppgift för företagen, de ansåg istället att 
försäkringskassorna borde föra statistik över långtidssjukskrivningen. 59

   Att dela upp sjukfrånvaro i korttids- samt långtidssjukfrånvaro skulle ha ett stort 
informationsvärde då långtidssjukfrånvaron ökat mer än korttidssjukfrånvaron. På 
grund av att långtidssjukfrånvaro i många fall leder till förtidspensioneringar, 
ansågs det vara av stor vikt att åtgärder mot långtidssjukfrånvaro vidtogs. Om 
uppgifter inom detta område fördes skulle det vara lättare att följa utvecklingen. 
Eftersom den totala sjukfrånvaron var avsedd att redovisas samtidigt skulle ingen 
ytterligare redovisning av korttidssjukfrånvaron behövas.60

   

3.3.11 Lagändring

Förslaget om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro antogs och lagändringarna 
började gälla från och med 1 juli 2003. Tillämpningen började gälla från och med
det räkenskapsår som påbörjades närmast efter den 31 december 2002. Uppgifter 
gällande sjukfrånvaro skulle dock enbart lämnas från tidpunkten 30 juni, 2003 och 
framåt.61
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3.4 Hälsobokslut – en redovisning av företagets 
hälsotillstånd

I tidskriften Balans redogör Björn Persson, konsult i HR-frågor, och Lars von 
Ehrenheim, revisor, i en artikel från 2003 översiktligt om den då kommande 
lagstiftningen kring redovisning av sjukfrånvaro. 
    Persson och Ehrenheim diskuterar i artikeln om att det finns ett flertal 
intressentgrupper när det gäller hälsotillståndet i företag och organisationer. Till 
dessa hör ägare och potentiella ägare, genom att sjukfrånvarons nivå kan ge en bild 
av hur företagsledningen förvaltar företagets resurser. De menar exempelvis att 
höga frånvarosiffror, oavsett orsak, antyder ledningsproblem.62

   Kunderna är en annan grupp som har ett egenintresse i huruvida företaget sköts 
effektivt eftersom effektiviteten påverkar deras kostnader. Anställda och potentiella 
sådana kan använda siffrorna som underlag och dessa kan ha stor betydelse i ett 
näringsliv där konkurrens om kompetens och talang är hög och tillgången på 
arbetskraft är låg. 63

   Staten är en annan intressegrupp som har ett intresse i att följa företags 
utveckling kring sjukfrånvaro, då denna innebär en direkt kostnad för samhället.  
   Persson och Ehrenheim anser att siffrorna som syns i årsredovisningen relaterar 
till hur ledningen utövar sitt ansvar gentemot sina anställda samt hur företaget 
efterlever dess värderingar. Ur trovärdighetssynpunkt anser Persson och Ehrenheim 
att VD:n borde ta tillfället i akt och i årsberättelsen förklara vad företaget lägger 
sina resurser på samt vilka prioriteringar som ska göras på personalsidan.  
    Enligt Persson och Ehrenheim borde företagen som ett första steg i debatten 
kring sjukfrånvaron ta hälsofrågorna på allvar. Inledningsvis bör företagen 
analysera sjukfrånvaron ur olika synvinklar, därefter bör företaget undersöka dess 
nuvarande rehabiliteringsåtgärder, och utreda om effektivare åtgärder kan 
aktualiseras. Ett andra steg för företagen borde vara att sätta upp företagsspecifika 
målsättningar inom hälsoområdet.64

   Persson och Ehrenheim för ett resonemang om hur en frisk organisation 
uppmärksammas och om det är värt pengarna det kostar att satsa på låga 
frånvarosiffror. Deras slutsats utföll i att det är upp till varje enskilt företag att 
själva sätta upp mål och visioner som ska uppnås. 
   Att ha hög frånvaro påverkar en verksamhet negativt, i synnerhet om den är av 
arbetsrelaterad art. Viss del sjukfrånvaro går aldrig att undvika men företag bör 
själva utforma mål och visioner för vad som är godtagbart med tanke på 
verksamhetens art och branschtillhörighet, för att i framtiden kunna hantera 
problemet. 
   Persson och Ehrenheim kommer fram till slutsatsen att en företagsledning genom 
valet att göra uppföljning på ohälsan samt erbjuda insatser mot denna erhåller ett 
verktyg som ska bidra till en ökning av personalens möjligheter och förutsättningar 

                                                
62 Persson, B., Ehrenheim, L.,(2003) Hälsobokslut – en redovisning av företagets hälsotillstånd. 
Balans. Tidskrift för Föreningen auktoriserade revisorer, nr 2.
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att producera och utveckla verksamheten, vilket i slutändan leder till 
intäktsökningar för verksamheten. 65

3.5 Arbetshälsa och produktivitet – finns det ett 
beroendesamband?

Paula Liukkonen, docent i företagsekonomi på Stockholms universitet, för i 
tidskriften Löntagaren en diskussion om huruvida arbetshälsa går hand i hand med 
produktiviteten.
   Liukkonen poängterar betydelsen av att ett företag känner till sina arbetstagare 
och i vilket skick de befinner sig. Det är varken produktivt eller effektivt att 
kompetent personal sliter ut sig och måste pensionera sig i förtid. Paula Liukkonen 
menar att minst en tredjedel av ett företags sjukfrånvaro beror på själva 
organisationen och att det därför är av stor vikt att inom en organisation utreda vad 
som gör de anställda sjuka och vid behov förbättra arbetsmiljön där brister 
uppmärksammas.66    
   Liukkonen uttrycker att personalen inom företagshälsovården inte alltid lyckas 
visa hur hälsa och välfärd ökar produktiviteten eller hur brist på motivation och 
hög sjukfrånvaro kan leda till att vinsten går förlorad. De flesta vet att 
förtidspensionering och sjukfrånvaro kostar men sambandet mellan orsak och 
verkan och hur det påverkar det produktiva arbetet är inte alltid lika tydligt.
   Liukkonen framhåller att företag genom hälsosatsningar minskar sjukfrånvaron 
och garanterar en fungerande bemanning.67

3.6 Hur har den allmänna sjukfrånvaron utvecklats sedan 
lagändringen?

Enligt en rapport från Näringsdepartementet som benämns: ”En nationell strategi 
för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013” konstateras att de 
samhällsekonomiska kostnaderna för ohälsa i form av sjukpenning, sjuk- och 
aktivitetsersättning är höga, och att detta tydligt visar sambandet mellan folkhälsan 
och samhällsekonomin. Det fastställs dock i rapporten att utvecklingen mot allt 
högre sjukfrånvaro brutits samt att möjligheterna att nå regeringens mål angående 
en halvering av sjukfrånvaron fram till 2008 är inom räckhåll. Trots detta kvarstår 
problemet att många fortfarande är sjukskrivna.68

                                                
65 Persson, B., Ehrenheim, L., (2003)
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67 Ibid
68 http://www.nutek.se/content/1/c4/40/36/Nationellstrategi2007-20013.pdf
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4 Empiri

I empirikapitlet kommer först företagen och dess respondenter att presenteras 
kortfattat, för att läsaren därigenom ska kunna skapa sig en bättre uppfattning om 
företagen. Efter respektive presentation redovisas de resultat som framkommit vid 
intervjutillfällena. Frågeformuläret som användes vid intervjuerna återfinns i 
bilaga 1.

4.1 Tidamek AB

Tidamek AB är en verkstadsindustri som är placerad i Tidaholm. Deras 
kärnområde är som leverantör till tunga fordons- och verkstadsindustrin. Företaget 
har i dagsläget 89 anställda, varav 9 kvinnor och 80 män. 
   Sedan 1996 fram tills april i år (2008) har Tidamek AB ingått i den börsnoterade 
och multinationella teknikkoncernen Hexagon vars huvudkontor är beläget i 
Stockholm. Från och med april 2008 ägs numera Tidamek AB av Arkivator AB, 
vars säte finns i Falköping.  

Respondent på Tidamek AB:  
Ewa Gustafsson, personal/löneadministratör

4.1.1 Intervju 080326

Ewa Gustafsson personal/löneadministratör vid Tidamek AB anser inte att det finns 
något behov av obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro. Innan redovisning av 
sjukfrånvaro blev lagstadgat redovisade Tidamek AB sjukfrånvaro, detta på grund 
av krav från företagets ägare Hexagon. 
   Sedan lagen tillkom har sjukfrånvaron enligt årsredovisningen ökat på företaget, 
detta beror främst på att långtidssjukfrånvaron tilltagit berättar Ewa. Tidamek AB 
har inte tillsatt några nya resurser för personalvård till följd av lagens tillkomst. 
Ewa menar att eftersom företaget har så låg korttidssjukfrånvaro har inte några 
insatser av det slaget blivit aktuella. Ewa tror att satsningen på hälsofrämjande 
åtgärder dels styrs av behovet, det vill säga om hög sjukfrånvaro råder, och dels av 
ekonomin. "Har företaget en god ekonomi och pengar att satsa så används mer till 
personalvård än om läget såg annorlunda ut, då kanske personalkostnaderna 
istället är något som hålls nere." Kostnaderna för personalåtgärder i form av 
hälsovård budgeteras ovanifrån, det vill säga hos ägarna Hexagon. Enligt Ewa styrs 
alltså de hälsofrämjande insatserna mer av behovet och ekonomin än storleken på 
företaget. 
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   Ewa anser att Tidamek AB har en låg sjukfrånvaro jämfört med branschen. Till 
följd av sitt medlemskap i ortens industriförening kan Tidamek AB även konstatera 
att företaget i jämförelse med andra företag inom kommunen har en låg 
sjukfrånvaro. Den låga sjukfrånvaron tror Ewa har sin grund i att personalen trivs 
på sin arbetsplats och att de har det fritt. Hon förklarar det med att om personalen 
har behov av att ta ut ledighet några dagar så går det oftast att ordna genom att 
jobba in de timmarna som det handlar om eller dylikt. Ewa framhåller även att 
företaget inte har någon hög personalomsättning, vilket troligtvis är ett resultat av 
en god trivsel på arbetsplatsen.   
   Ewa ser möjligheten att kunna jämföra siffror för sjukfrånvaro med andra företag 
som något positivt. På frågan om hon anser att Tidamek AB:s personalsatsning är 
tillräcklig svarar Ewa att den sjukfrånvaro som grundar sig i långtidssjukfrånvaro 
inte går att göra något åt.
   Tidamek AB:s anställda har fri tillgång till bad och gym i ortens badhus, något 
som nyttjas av vissa och andra inte. Ewa uttrycker det som att: "man kan ju inte 
ändra på någons livsstil och dra dem dit, det är ju var och ens ansvar att ta hand 
om sin kropp".  Vid sammanslagningen med Arkivator AB så kommer det 
troligtvis satsas mer på personalen på grund av att de redan har en högre grad av 
hälsovårdssatsning där. 
   Ur intressentsynpunkt tror inte Ewa att siffrorna för sjukfrånvaro i 
årsredovisningen påverkar intressenternas syn på företaget. Ewa tror snarare att det 
är: ”det som finns inom väggarna som styr”.
   Allmänt anser Ewa att det är positivt med låg sjukfrånvaro genom att kostnaderna 
för sjukfrånvaro hålls nere. Den korta sjukfrånvaron är mer kostsam, och denna har 
Tidamek AB inget problem med. Ewa berättar också att Tidamek AB ligger bäst 
till i Tidaholm bland de större industrierna då det gäller storleken på sjukfrånvaron.
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4.2 Tidaholms Sparbank

Tidaholms Sparbank är en fristående sparbank vars huvudkontor är beläget i 
Tidaholm. Banken som har 23 anställda, varav 14 kvinnor och 9 män, grundades 
1902. Sedan 1976 innehar banken även ett filialkontor i Brandstorp. 

Respondent på Tidaholms Sparbank:
Jan Blennow, VD

4.2.1 Intervju 080327

Jan Blennow VD på Tidaholms Sparbank ser redovisning av sjukfrånvaro som ett 
naturligt steg vare sig det är lagstadgat eller inte. Det är ett bevis såväl internt som 
externt på att personalen mår bra. Genom detta anser även Jan att redovisning av 
sjukfrånvaro bör vara lagstadgat.
 Generellt sett går redovisning mot att bli mer och mer detaljerad, i vissa 

hänseenden kan då frågan ställas till vilken nytta obligatorisk redovisning av 
sjukfrånvaro har, och det främsta skälet skulle enligt Jan i sådana fall vara ur ett 
etiskt perspektiv. För styrelsen är det dock både viktigt och betydelsefullt att 
redovisa sjukfrånvaro, då de ur dessa siffror kan säkerställa att personalen mår bra 
på arbetet. 
 Tidaholms Sparbank redovisade inte sjukfrånvaro innan det blev lagstadgat. 

Utifrån bankens årsredovisningar kan utläsas att sjukfrånvaron har minskat de 
senaste åren, främsta skälet till detta är att det inte längre förekommer någon 
långtidssjukskrivning på banken, då det blivit aktuellt med förtidspensioneringar.
 Tidaholms Sparbank har inte satt in några ytterligare personalvårdsresurser sedan 

lagens tillkomst, men detta beror till största del på att de inte anser sig ha något 
större problem med sjukfrånvaron. 
 Jan Blennow anser inte att företagets storlek har någon större inverkan på hur 

mycket pengar som satsas per anställd vad gäller välbefinnande och hälsa utan det 
har istället med företagskulturen att göra. Rent generellt är det ju så att ett företag i 
ekonomisk kris i större grad skär ner på personalvårdskostnader medan ett företag 
med god ekonomisk ställning inte satsar mer pengar på personalvård, om inte detta
tillhör företagets kultur. Hur mycket pengar som satsas på personalen har också att 
göra med hälsoläget i allmänhet och trivsel bland personalen. 
 Banker har i jämförelse med andra branscher rent generellt sett en låg 

sjukfrånvaro, menar Jan, men storbanker där stress och hög arbetsbelastning är 
vanligt förekommande har ofta en högre sjukfrånvaro än de mindre fristående 
bankerna. Jan Blennow kan dock inte se något intresse i att jämföra deras 
sjukfrånvaro med andra banker. 
   På Tidaholms Sparbank erbjuds de anställda en friskvårdspeng på 2000 kr per år 
och anställd, de har även möjlighet att hyra en stuga uppåt landet till subventionerat 
pris. Personalen har via sin friskvårdspeng möjlighet att nyttja massage genom att 
en massör kommer till bankens lokaler. Personalen har även fri tillgång till gym 
och solarier i bankens lokaler. Jan menar dock att gymmet kunde användas mer 
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frekvent, en arbetsgivares uppgift är ju att det finns möjlighet till friskvård men 
sedan är det upp till varje anställd att själv utnyttja det som finns. På Tidaholms 
Sparbank finns inga höga kostnader för personalens friskvård, trots detta anser 
Jan att de ligger på en rimlig nivå. 

Sett ur intressenters synvinkel menar Jan att sjukfrånvarons 
siffror "försvinner" när de är bra, men vid sämre siffror syns de desto bättre.
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4.3 Dometic Seitz AB

Dometic Seitz AB ingår i en koncern Dometic Group, vars huvudsakliga område är 
som leverantör av fritidsprodukter för husvagns, husbils, bil, lastbils och 
båtindustrin. Koncernen har ca 6000 anställda. 
   Dometic Seitz AB, som är ett utav dotterföretagen, är beläget i Tidaholm, och 
deras kärnområde är tillverkning av fönster till husvagn och husbil. I dagsläget har 
företaget 130 anställda, varav 56 kvinnor och 74 män.   

Respondent på Dometic Seitz AB:
Per Haraldsson, personalchef

4.3.1 Intervju 080403

På frågan om Dometic Seitz AB anser att behov av obligatorisk redovisning av 
sjukfrånvaro föreligger är Per av delad mening, detta då han ur eget perspektiv inte 
anser att något sådant behov föreligger. Inom företagen bör denna redovisning 
förekomma för att ha kontroll över personalens välmående, något som sker 
naturligt enligt Per. Men han anser inte att redovisningen behöver regleras statligt. 
Ser han dock ur ett vidare perspektiv och till andra företag som inte innehar en så 
god struktur kan ett lagstadgande av denna typ vara behövligt. 
 Internt har företaget redovisat sjukfrånvaro sedan starten 1996, men det var först 

vid lagtillämpningen de började redovisa siffrorna i årsredovisningen. Sedan lagens 
tillkomst har den totala sjukfrånvaron för företaget minskat, något som dock Per 
påpekar inte har att göra med lagtillämpningen. Han resonerar även vidare att 
siffrorna för sjukfrånvaro är någonting som över tiden ”går upp och ner”. 

 Bland sjukfrånvaron har långtidssjukfrånvaron ökat, Per poängterar dock att 
endast ett av de fall som medfört ökningen går att åtgärda, resterande sjukskrivna 
har ingen sjukdom av arbetsrelaterad art. 
 Per kan inte säga att något konkret svar finns på vad minskningen av den totala

sjukfrånvaron beror på, att sjukfrånvaron varierar över tiden är som tidigare nämnts 
inget som går att påverka. 
 Dometic Seitz AB jobbar sedan starten 1996 med företagshälsovård och 

rehabiliteringsåtgärder, exempelvis i form av individanpassad träning på arbetstid 
för att förebygga arbetsskador, något som inte påverkats på grund av lagens 
tillkomst. De anställda har också fri tillgång till ortens badhus för bad- och 
gymaktiviteter. 
 Per framhäver att en ständig omorganisering av Försäkringskassan och en hög 

personalomsättning på läkare på ortens vårdcentral är det starkaste motivet till 
varför företag har svårt att få sjuka snabbt åter i arbete. Han menar på att 
kontinuitet på dessa ställen helt saknas, då nya handläggare och läkare hela tiden 
blir aktuella för de sjukskrivna. Utöver tekniska åtgärder och interna förebyggande 
handlingar menar Per att det är minst lika viktigt att det finns ett bra samarbete 
mellan Försäkringskassa, vårdcentral och arbetsförmedling. Något som han idag 
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anser vara bristfälligt. Han uttrycker det som att: ”Det får inte klicka i någon 
punkt”. Han anser att samarbetet dessa instanser emellan är en mycket viktigare 
förbättringsfråga än lagkrav på redovisning av sjukfrånvaro i årsredovisningen.
 Om storleken på företaget har någon betydelse för hur mycket som satsas på 

personalvårdsaktiviteter har inte Per något direkt svar på, han framhåller dock 
att ”vi och vår personal är nöjda”. Han påpekar även att mindre företag grovt sett 
har lättare för att hålla koll på personalen och dess sjukfrånvaro. 
 Med hänsyn till branschen anser Per att företagets korttidssjukfrånvaro är låg. 

Detta kan bland annat ha sin grund i att genomsnittsåldern på företaget är under 35 
år. Generellt sett anses inte yngre personal drabbas av arbetsskador i lika hög grad 
som äldre. Ett orosmoment inför framtiden som Per antyder är att det faktum att det 
förekommer en del tyngre arbete inom verksamheten, och den höga graden av 
kvinnor i personalen är då en grupp i riskzonen för framtida arbetsrelaterade skador. 
 Genom sitt medlemskap i ortens Industriförening ges möjlighet att jämföra 

företagets siffror med andra företag inom kommunen, något som Per upplever som 
positivt, detta främst då det gäller korttidssjukfrånvaron. Korttidssjukfrånvaron är 
det stadium då företaget behöver ingripa för att motverka framtida sjukskrivningar, 
det är också den grupp som medför höga kostnader. Per påpekar vidare att 
långtidssjukfrånvaron i detta sammanhang inte är av lika stort intresse, eftersom 
definitionerna av denna kan skilja sig åt mellan de olika företagen.

Frågan gällande huruvida företaget är nöjda med storleken på sin 
personalsatsning besvarar Per med att ”man får aldrig vara nöjd, man vill alltid bli 
bättre”. Sjukfrånvaro är någonting som företaget hela tiden måste hålla ögonen på 
för att i ett så tidigt stadium som möjligt kunna ingripa. Det måste dock påpekas att 
varje individ enskilt har ett ansvar för sin hälsa.    
   På frågan gällande huruvida siffrorna för sjukfrånvaro påverkar intressenternas 
syn på företaget svarar Per att siffrorna mer är till för den egna verksamheten.
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5 Analys

Målet med analyskapitlet är att knyta samman rapportens olika delar i enighet med 
arbetets problem och syfte. Utgångspunkten i analysen är att jämföra den valda 
teorin med det empiriska materialet. 
  

5.1 Förändring av sjukfrånvaron – men inte hälsofrämjande 
åtgärder

Eventuella svängningar mellan åren i sjukfrånvaron som företagen presenterar i sina 
årsredovisningar förklarar flera respondenter antingen som förändringar till följd av 
långtidssjukfrånvarons utveckling eller som att sjukfrånvaro är någonting som 
förändras över tiden. Samtliga respondenter i undersökningen påpekar att 
långtidssjukfrånvaron påverkat siffrorna för sjukfrånvaro i deras redovisning. 
   På Tidaholms Sparbank förklarar Jan att deras sjukfrånvaro minskat till följd av 
att någon långtidssjukfrånvaro inte längre existerar inom banken. De medarbetare 
som utgjort tidigare redovisade siffror för långtidssjukfrånvaro ingår inte längre i 
redovisningen till följd av att förtidspensionering har aktualiserats i deras fall.    
   Dometic Seitz AB uppvisar en ökning av långtidssjukfrånvaron, något som Per 
förklarar med att endast ett av de fall som utgör långtidssjukfrånvaro är av 
arbetsrelaterad art, övriga sjukskrivningar består i andra åkommor. Han menar 
därigenom på att endast ett fall är möjligt att åtgärda, något som ändå inte påverkar 
att det satsas mer på hälsofrämjande åtgärder. Idag har företaget Rehabåtgärder i 
form av individanpassad träning på arbetstid som bedrivs med jämna mellanrum, 
utöver detta finns företagshälsovård i anslutning till företagets lokaler. 
   På Tidamek AB har siffrorna för sjukfrånvaro ökat sedan redovisningen blev 
obligatorisk, Ewa förklarar att orsaken till detta är att långtidssjukfrånvaron tilltagit. 
Ewa menar också att det inte blivit aktuellt med några nya insatser för personalvård 
främst på grund av att företaget inte har några problem med sin korttidssjukfrånvaro, 
och det är trots allt den som kostar mest pengar.

5.2 Ingen ökad arbetsbörda

Regeringens avsikt med redovisningen av sjukfrånvaron var att det inte skulle 
innebära någon problematik eller ökad arbetsbörda vid framtagning av uppgifterna 
för de berörda företagen. Enligt den information respondenterna delgett under 
intervjuernas gång kan ingen särskild problematik skönjas, istället lyfter två av
respondenterna fram informationen att sjukfrånvaron, redan innan det blev 
obligatoriskt, redovisades internt i systemen. Både Tidamek AB och Dometic Seitz
AB redovisade sjukfrånvaron innan lagförändringen, dock inte i årsredovisningen. 
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Eftersom redovisningen använts som ett verktyg i den interna redovisningen innan 
lagförändringen, har lagtillämpningen därigenom inte medfört några direkta 
förändringar eller någon problematik för de berörda företagen i undersökningen.

5.3 Redovisning av sjukfrånvaro ur intressentsynpunkt

En annan aspekt i förslaget bakom en obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro är 
att företagets olika intressenter kan vara intresserade av att studera 
företagets ”hälsoläge”. Det anges även att siffrorna kan indikera på huruvida 
företagsledningen förvaltar sina resurser på ett bra sätt. På frågan hur företagen tror 
att intressenterna ser på siffrorna för sjukfrånvaron anger respondenterna något 
olika svar. Tidamek AB besvarar med att siffrorna inte är det som styr 
intressenternas syn på företaget, utan istället tror Ewa att det är företagskulturen 
som i det stora hela avgör hur intressenterna väljer att uppfatta företaget. Jan på 
Tidaholms Sparbank tror inte att siffrorna har så stor inverkan på intressenterna så 
länge de inte är ”dåliga”. Jan anser att ett företag med en rimlig nivå på 
sjukfrånvaron inte granskas och utmålas på samma sätt som ett företag med sämre 
siffror, det vill säga med en hög sjukfrånvaro. Det är först vid en hög sjukfrånvaro 
inom företaget som siffrorna blir synliga för övriga intressenter. På Dometic Seitz
AB menar Per att redovisningen av sjukfrånvaron är något som är till för det egna 
företaget och inget som påverkar intressenterna i deras syn på företaget. 
   Även om svaren skiljer sig åt mellan de olika respondenterna när det gäller 
huruvida intressenterna påverkas av företagets redovisade sjukfrånvaro kan en 
sammantagen och överensstämmande åsikt urskiljas, eftersom samtliga antyder att 
redovisningen inte påverkar intressenterna i deras ställningstagande gentemot 
företaget.

5.4 Ökad medvetenhet kring sjukfrånvaron och dess 
kostnader

Ett första steg för att åstadkomma en aktiv handling hos företagen är enligt 
bakgrunden till lagändringen att göra företagen medvetna om nivån på 
sjukfrånvaron samt dess kostnader. Utredningar som gjorts har just pekat på 
bristande kunskaper inom området. Med hänsyn till de företag som intervjuats i 
denna undersökning kan dessa påståenden inte bekräftas. Två av de intervjuade
företagen redovisade sjukfrånvaron internt redan innan det genom lagändringen 
kom att bli obligatoriskt att redovisa dem i årsredovisningen, på så sätt hade 
företagen redan kunskap inom området. Två av respondenterna (Tidamek AB och 
Dometic Seitz AB) meddelar även att korttidssjukfrånvaron är den grupp som är 
mest kostnadskrävande, varför Per på Dometic Seitz AB påpekar att den därigenom 
är av störst intresse. Dessa fakta tyder på att företagen redan innan lagtillämpningen 
var insatta i nivån på sjukfrånvaron inom respektive företag. 
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5.5 Ekonomiska incitament

Lagförändringen avsåg även att leda till ekonomiska incitament för arbetsgivarna.      
Ewa på Tidamek AB uttrycker att det är kostsamt med korttidssjukfrånvaro, och att 
det därigenom är positivt för dem att inneha en så låg korttidssjukfrånvaro. Bland 
övriga respondenter upplyser även Per på Dometic Seitz AB att 
korttidssjukfrånvaron är den sjukfrånvaro som innebär höga kostnader. I övrigt 
nämner inte respondenterna kostnaderna som anledning i sitt resonemang, istället 
nämner samtliga att långtidssjukfrånvaron är siffror som inte går att göra något åt.    
   Det faktum att företagen redan innan lagtillämpningen redovisat sjukfrånvaro 
internt resulterar i att den obligatoriska redovisningen inte innebär någon ny 
information för företagen i fråga. Därför har inte heller några nya förändringar 
aktualiserats eller ekonomiska incitament uppmärksammats i de berörda företagen. 

5.6 Möjlighet till jämförelse med andra företag

En av tankarna bakom förslaget med obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro är att 
dels kunna jämföra sjukfrånvaron över tiden och dels mellan olika branscher. 
Tidamek AB ser möjligheten till jämförelse av sjukfrånvarosiffrorna som något 
positivt, något som de tar tillfälle i akt att göra till följd av sitt medlemskap i ortens 
industriförening. Dometic Seitz AB som också är medlemmar i industriföreningen 
nämner i samband med detta att det kan vara intressant med en jämförelse då det 
gäller siffrorna för korttidssjukfrånvaron, men att siffrorna för 
långtidssjukfrånvaron inte är av lika stort intresse genom att dessa kan skilja sig åt 
mellan olika företag beroende på definition. Tidaholms Sparbank ser inget intresse i 
att jämföra sina sjukfrånvarosiffror med andra banker.

5.7 Företagens syn på obligatorisk redovisning av 
sjukfrånvaro

De intervjuade företagen är av olika meningar då det gäller en obligatorisk 
redovisning av sjukfrånvaro. Tidamek AB anser inte att ett behov av obligatorisk 
redovisning föreligger. Tidaholms Sparbank ser redovisningen som ett naturligt steg 
i utvecklingen av redovisningen vare sig det är lagstadgat eller inte, men är ändå 
positivt inställda till att den är obligatorisk. Dometic Seitz AB anser inte att en 
obligatorisk redovisning är självklar. Per, respondent på Dometic Seitz AB, anser 
att företagen måste vara så disciplinerade och ta eget ansvar för att kontrollera 
personalens välmående, något som inte ska behöva regleras statligt. På Dometic 
Seitz AB finns dock en förståelse för att företag inte alltid innehar en så god 
struktur, varför ett lagstadgande ändå ur den aspekten kan vara förståeligt.
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5.8 Ökad hälsa i arbetslivet

Ett av syftena med regeringens hälsoarbete var att skapa en ökad hälsa i arbetslivet. 
Sett till hur det såg ut 2006 kunde Näringsdepartementet konstatera att regeringens 
mål angående en halvering av sjukfrånvaron fram till 2008 var inom räckhåll. Sett 
till de olika företagen i undersökningen kan endast deras utveckling kommenteras.

5.9 Sjukfrånvarons nivå – ett tecken på hur 
företagsledningen förvaltar sina resurser?

Sjukfrånvaron kan indikera på huruvida företagsledningen förvaltar sina resurser, 
något som Persson och Ehrenheim nämner i artikeln ”Hälsobokslut – en 
redovisning av företagets hälsotillstånd”.   
   Tidamek AB nämner trivsel som ett argument till den låga sjukfrånvaron. Ewa 
tror att den låga sjukfrånvaron är ett tecken på att personalen trivs på företaget, den 
låga personalomsättningen som företaget besitter är ett annat tecken på att 
personalen trivs menar Ewa. Jan på Tidaholms Sparbank berättar att det för 
styrelsen är viktigt att redovisa sjukfrånvaron som ett bevis på att personalen mår 
bra. 
   Per på Dometic Seitz AB uttrycker inget direkt ställningstagande till att 
sjukfrånvaro kan indikera på hur väl företagsledningen förvaltar sina resurser men 
berättar att företaget sedan vid starten 1996, har redovisat sjukfrånvaro internt vilket 
innebär att ledningen har bra kontroll över hur företagets utveckling gällande 
sjukfrånvaro ser ut. 

5.10 Rehabiliteringsåtgärder till följd av lagtillämpningen

I en artikel i tidskriften Balans diskuterar Persson och Ehrenheim huruvida företag 
tar hälsofrågor gällande personalen på allvar. Persson och Ehrenheim anser att 
företag bör analysera sin sjukfrånvaro ur olika synvinklar för att utifrån detta 
avgöra huruvida rehabiliteringsåtgärderna inom företaget är tillfredställande eller 
inte. Om företaget bedömer att åtgärderna inte är tillräckliga bör en diskussion
kring nya åtgärder föras.   
   Liukkonen poängterar i sin artikel vikten av hälsofrämjande åtgärder i företag, för 
en väl fungerande produktion krävs att personalen mår bra och därigenom indirekt 
att företaget vet hur personalen verkligen mår.
   Författarna kan i denna rapport konstatera att det bland de intervjuade företagen
främst är en av respondenterna som betonar att företaget redan i dagsläget erbjuder 
personalen goda rehabiliteringsåtgärder. Per berättar att personalen på Dometic 
Seitz AB exempelvis erbjuds individanpassad träning på arbetstid för att motverka 
arbetsskador. 
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   Ewa på Tidamek AB framhåller att deras insatser mot hälsofrämjande åtgärder 
kommer att utvecklas då företaget genomgår en sammanslagning med Arkivator 
AB som redan har en utbredd policy inom hälsoområdet. 
   På Tidaholms Sparbank har inga nya personalvårdsresurser tillsatts till följd av 
lagen men detta har sin grund i att banken inte anser sig ha några problem med 
sjukfrånvaron. Banken erbjuder dock sin personal fri tillgång till gym och solarier, 
samt en friskvårdspeng.

5.11 Samband mellan kostnad för sjukfrånvaro och 
produktion

Liukkonen påstår att minst en tredjedel av ett företags sjukfrånvaro beror på själva 
organisationen, varför det är av stor vikt att inom en organisation förbättra 
arbetsmiljön där brister som påverkar personalens hälsa uppmärksammas. 
 I de intervjuade företagen används olika typer av hälsofrämjande åtgärder, 

samtliga företag ger även intrycket av att de har en god översikt över sin personals 
hälsa. Dometic Seitz AB berättar att deras långtidssjukfrånvaro till största delen har 
sin grund i åkommor som inte är av arbetsrelaterad art. I övrigt har inte 
respondenterna klargjort några orsaker till långtidssjukfrånvaron.
   Liukkonen redogör för att företagen ofta är medvetna om att förtidspensionering 
och sjukfrånvaro kostar, men sambandet mellan orsak och verkan, det vill säga hur 
det påverkar det produktiva arbetet saknas i många fall. 
 Två av företagen resonerar även kring att de relevanta kostnaderna aktualiseras i 

samband med korttidssjukfrånvaron, varför den i de undersökta företagens fall 
prioriteras. Av de respondenter som påpekade kostnaderna för sjukfrånvaro var det 
ingen som nämnde relationen mellan kostnad och produktion. Sett till 
propositionen ansåg regeringen att företagen inte hade tillräcklig kunskap kring
sjukfrånvaron och att en vetskap skulle leda till hälsofrämjande åtgärder och 
ekonomiska incitament. Även om företagen verkar införstådda med kostnader 
relaterade till sjukfrånvaron skulle eventuellt en ökad kunskap kring förhållandet 
mellan kostnader och produktion kunna motiveras.
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6 Slutsats

I detta kapitel beskrivs författarnas egna åsikter och tankar utifrån rapportens 
frågeställning. Underlaget i detta kapitel härleds från empiri- samt 
teori/referensramkapitlet. 

I samband med undersökningen framkom inga specifika fakta som pekade på att 
lagtillämpningen medfört en praktisk förändring inom företagen gällande dess 
hälsofrämjande åtgärder. Författarna kan därmed vid en jämförelse mellan teori och 
empiri inte finna några specifika likheter mellan propositionens syfte och 
lagtillämpningens utfall i de aktuella företagen. Syftet med lagförändringen var 
bland annat att företagen skulle få upp ögonen för sin sjukfrånvaro och dess 
kostnader.
   Eventuella förändringar som skett inom företagen rörande personalens hälsa är 
enligt de olika respondenterna åtgärder till följd av de specifika situationerna, och 
inget som är ett resultat av lagändringen. Samtliga respondenter menar att den 
obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron inte medfört någon förändring i form 
av att företagen fått ny syn på sjukfrånvaron i organisationen, utan företagen hade 
redan innan lagändringen exempelvis via interna rapporter och uppföljningar av 
personalens sjukfrånvaro uppsikt över personalens välmående. 
   Med undantag för Tidamek AB har sjukfrånvaron i övriga företag som ingår i 
undersökningen minskat sedan lagtillämpningen, något som kanske delvis skulle 
kunna vara en förklaring till varför inga förändringar i hälsofrämjande åtgärder 
genomförts. En kombination av minskad sjukfrånvaro och en, enligt de olika 
respondenterna, oproblematisk korttidssjukfrånvaro kan vara incitament som dels 
genom reducering av antal och därigenom reducering av kostnader innebär att 
företagen anser sig vara nöjda med nivån för sjukfrånvaro och således även sina 
kostnader för densamma. Kanske skulle ett företag med mycket höga siffror för 
sjukfrånvaro eller en kraftig ökning inom kategorin genomföra större förändringar 
och arbeta mer aktivt med hälsofrämjande åtgärder.  
   Näringsdepartementet konstaterade år 2006 att regeringens mål angående en 
halvering av sjukfrånvaron fram till 2008 var inom räckhåll. Sett till de olika 
företagen i undersökningen kan endast deras utveckling kommenteras, och utifrån 
dessa kan författarna inte urskilja några slutsatser angående ökad hälsa i deras fall. 
Istället kan förändringar i sjukfrånvaron förklaras med exempelvis åtgärder i form 
av förtidspensionering.
   Författarna kan efter undersökningens gång konstatera att företagen redan är väl 
införstådda med kostnaderna relaterade till sjukfrånvaron. Trots detta skulle en ökad 
kunskap kring förhållandet mellan kostnader för sjukfrånvaron och produktionen 
motiveras för en ännu bättre insikt. Detta är i enlighet med Liukkonens diskussion 
angående en ökad medvetenhet mellan arbetshälsa och produktion.
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7 Förslag till fortsatt forskning 

I detta kapitel ger författarna exempel på frågeställningar som kan föra 
undersökningen av uppsatsen framåt.

Under den period som undersökningen pågått har författarna kommit fram till fler 
intressanta infallsvinklar inom ämnesområdet som skulle vara intressanta att belysa 
i en annan uppsats. 
   Uppsatsens ämnesområde är intressant men relativt outforskat, varför flera nya 
åsikter och reflektioner blivit aktuella under skrivandets gång. Framförallt kan 
kommande undersökningar inom ämnet vara av intresse genom att uppföljningar av 
lagtillämpningen nästan helt saknas, samt eftersom det inte kan skönjas någon 
direkt effekt av lagtillämpningen i de företag som undersökts i denna uppsats. 
   Författarnas förslag till fortsatt forskning är:

- Hur har lagtillämpningen påverkat de hälsofrämjande åtgärderna i kommun 
och landsting?

- Kommer regeringens mål angående en halvering av sjukfrånvaron fram till 
2008 uppnås? Kan kopplingar till den obligatoriska redovisningen av 
sjukfrånvaro urskiljas?
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Bilaga 1

Intervjufrågor

Från och med 1 juli 2003 är det för vissa företag enligt ÅRL obligatoriskt att 
redovisa sjukfrånvaro i årsredovisningen. 

 Upplever Ni att det finns behov av obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro? 

 Redovisade Ni sjukfrånvaro innan det blev lagstadgat?

 Har sjukfrånvaron hos Er ökat eller minskar sedan lagen tillkom?

 Vad tror Ni att Er förändring (ökning/minskning) i sjukfrånvaron främst beror 
på?

 Satte Ni in några personalvårdande insatser till följd av lagens tillkomst? Ge 
gärna exempel på dessa. 

 Tror Ni att storleken på företaget har någon betydelse för hur mycket som 
satsas per person då det gäller personalens hälsa och välbefinnande?

 Anser Ni att Er sjukfrånvaro är hög respektive låg med tanke på Er 
branschtillhörighet? Vad tror Ni är orsaken till detta?

 Anser Ni att det är relevant för Ert företag att kunna jämföra uppgifter kring 
sjukfrånvaro med andra företag?

 Anser Ni att Er personalsatsning är tillräcklig eller skulle Ni vilja satsa mer på 
Er personal? I sådana fall hur och vilka ytterligare resurser skulle Ni behöva? 

 Hur tror Ni att intressenterna ser på företagets siffror för sjukfrånvaro? Tror Ni 
de påverkar deras syn på företaget?



- 43 -

Bilaga 2

Årsredovisningslag (1995:1554) 

5 kap. 18 a §

Sjukfrånvaro

18 a § Uppgift skall lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under 
räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron skall anges i procent av de anställdas 
sammanlagda ordinarie arbetstid.

Uppgift skall också lämnas om

1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande 
tid av 60 dagar eller mer,

2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män, och

3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år 
eller äldre.

Sjukfrånvaron för varje grupp som avses i andra stycket 2 och 3 skall anges i 
procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift skall inte 
lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras 
till en enskild individ.

Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller inte anställda utomlands och inte 
heller företag i vilka medelantalet anställda under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren har uppgått till högst tio.69

                                                
69 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1995:1554
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Bilaga 3

Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

5 kap. 1 och 18 a §§

Årsredovisningslagens tillämpning

1 § Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag skall 

årsredovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3-6 §§ nedan. 

Upplysningarna skall lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på 

överskådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller 

resultaträkningen. Vidare skall, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §, 

följande bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisningslagen 

(1995:1554) tillämpas:

18 a § om sjukfrånvaro, 70

                                                
70 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1995:1559
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Bilaga 4

Ordlista

Kort sjukfrånvaro
Det finns ingen gällande definition för “kort sjukfrånvaro”. I vissa fall åsyftas de 
frånvarodagar under vilken tid individen erhåller ersättning i form av sjuklön, 
således de första två veckorna. Enligt Årsredovisningslagens bestämmelse om att 
sjukfrånvaro ska tas upp i årsredovisningen som en del av sjukfrånvaron om den 
uppgår till minst 60 dagar, skulle en kort sjukfrånvaro kunna definieras som kortare 
än 60 dagar.71

Lång sjukfrånvaro
Det finns ingen rådande definition för ”lång sjukfrånvaro”. I vissa fall åsyftas de 
sjukfrånvarodagar under vilken tid individen erhåller ersättning i form av 
sjukpenning, således längre än två veckor. Årsredovisningslagens bestämmelse om 
att sjukfrånvaro ska tas upp i årsredovisningen som en del av sjukfrånvaron om den 
uppgår till minst 60 dagar, skulle kunna definieras som lång sjukfrånvaro.72

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro är det antal dagar som löntagaren till följd av sjukdom är borta från 
sitt arbete.73

Sjuklön
Sjuklön är den ersättning arbetsgivaren betalar arbetstagaren på grund av sjukdom 
mellan dag 2 till dag 14. Under tiden 1 juli 2003 – 31 december 2004 utbetalades 
sjuklön mellan dag 2 till dag 21.74

Karensdag
Karensdag är dag 1 i en sjuklöneperiod, under vilken ingen sjuklön från 
arbetsgivaren utgår.75

Sjuklöneperiod
Den period som arbetstagaren till följd av sjukdom är borta från arbetet och har rätt 
till sjuklön. Perioden för sjuklön omfattar 14 dagar, av vilken dag 1 är karensdag. 
Om en arbetstagare återinsjuknar inom fem dagar räknas det som en 
sammanhängande sjukperiod.76

Sjukpenning

                                                
71 http://www.scb.se/templates/Listning2____68841.asp
72 Ibid
73 Ibid
74 Ibid
75 Ibid
76 Ibid
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Sjukpenning är den ersättning som arbetstagare/arbetssökande erhåller från 
Försäkringskassan vid sjukfrånvaro från arbete. Arbetstagaren har rätt till 
sjukpenning från och med sjukdag 15.77

Sjukperiod
Det antal dagar, i oavbruten följd, under vilken en arbetstagare/arbetssökande är 
drabbad av sjukdom som berättigar till sjukpenning.78

Sjukskrivning
Begreppet inrymmer individer som erhåller sjukpenning, oberoende av om 
individen har ett arbete att vara sjukfrånvarande från eller ej. De individer som 
erhåller sjuklön inryms inte i begreppet.79

                                                
77  http://www.scb.se/templates/Listning2____68841.asp
78  Ibid
79  Ibid


