
 

 
Institutionen för ekonomi 

 

 
 Titel:  Friskvård som framgångsfaktor   
 
 
 
 
 
 Författare:  Stefan Källås 
   Li Stridh  
     
 
 
 
 
  
 Kurspoäng:  15 högskolepoäng 
 Kursnivå:  Kandidatkurs (C-nivå) 
 
 

 

 
Examensarbete 
i ämnet företagsekonomi 



 

   

Abstrakt 

 
Titel: Friskvård som framgångsfaktor 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Stefan Källås, Li Stridh 

Handledare: Mats Ryding 

Datum: Mars 2009 

Syfte: De flesta är överens om medarbetarnas viktiga roll i ett företag. Det är personalen som kan 

påverka företagets ekonomiska situation, då personalens välmående på arbetsplatsen påverkar 

företagets lönsamhet och effektivitet. Många ställer sig frågan varför inte personalen tas upp i 

redovisningen? Den här uppsatsens syfte är att undersöka vad som gjorts inom redovisning av 

personalhälsa samt diskutera en ny infallsvinkel i arbetet med hälsa i företag. 

Metod: Den kvalitativa metoden har genomsyrat hela arbetet. Genom att använda oss utav 

kvalitativa intervjuer kunde vi själva tolka och se detaljerna i svaren vi fick av våra 

intervjupersoner istället för kvantitativa data, där innebörden kan vara svår att utläsa då man blir 

tvungen att rätta sig efter kortfattade formuleringar.  

För att hitta bakgrundsfakta om ämnet valde vi att från början fördjupa oss i hälsobokslut. För att 

kunna se helheten i arbetet gjorde vi en idéskiss som vi använt oss av för att se vart vi ville 

komma med uppsatsen. Litteraturvalen har inte alltid haft en tydlig koppling till välmående eller 

hälsa, detta har gett oss ett bredare fält av böcker att jobba med. 

Resultat & slutsats: För att företaget ska göra bra produkter måste tillverkarna av 

produkterna må bra. Vi ser även att personalens service är en stor faktor för att företaget ska 

bli framgångsrikt. Att kunna visa både i intern- och externredovisning hur välmående och 

hälsan är för personalen gör att organisationen vet vad de ska satsa på för att bli ett ännu 

lönsammare företag.   

Förslag till fortsattforskning: I Sverige finns det begränsat med information om 

personalekonomi. Detta kan bero på att det inte är ett lika stort ämne som t.ex. redovisning 

och marknadsföring. En anledning till att näringslivet inte tar personalekonomi på stort allvar 

kan vara för att ämnet inte är en del av redovisningen. Frågor vi kan ställa oss är ”Vad 

efterfrågar näringslivet angående medarbetarnas hälsoredovisning?” eller ”Hur ska vi förenkla 

hälsobokslutet så att det används i näringslivet?”.    

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen visar hur stor betydelse personalens välmående har för 

företagets lönsamhet, ju friskare personalen är desto effektivare jobbar de. Uppsatsen visar även 

hur dålig personalhälsa kan påverka resultatet negativt genom ökade sjukfrånvarokostnader. 

Dessutom trivs människor bättre på jobbet om de mår bra. 

Nyckelord: Hälsa, hälsobokslut, redovisning, medarbetarvärde, lönsamhet. 

 



 

   

Abstract 

Title: Healthcare as a factor of success  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Stefan Källås, Li Stridh 

Supervisor: Mats Ryding 

Date: March 2009 

Aim: Most people do agree about the employee’s important role in a company. It is the workers 

who can influence the companies’ economic situation, when the personnel’s well-being effects 

the companies’ profitability and efficiency. Many people ask the question why not the employee’s 

are reported in the company’s account. The aim of this paper is to investigate what have been 

done in the area of health accounting and discuss a new approach in the work with health care in 

companies.  

Method: The paper was made by the qualitative method. We could interpret and see the details 

in the answers by using qualitative interviews, instead of quantitative data where we had to handle 

with concise messages where the significance can be difficult to understand. 

To find background-facts about the subject we started research about health accounting. To see 

the paper as a whole, we made an idea-sketch to see how we wanted this article to finish. The 

literature choices did not always have a direct connection to well-being or health, this have given 

us a broader field of books to work with.   

Result & Conclusions: In order for a company to make good products, the producers of the 

products have to feel good about their job-situation. We can also see that the service of the 

employees’ is a great factor to make the company successful. To figure out what the organisation 

should concentrate on to make the company more profitable, the well-being and health of the 

personnel should be reported both in internal and external accounts.  

Suggestions for future research: In Sweden there is limited information about personnel 

economics. This can depend on that the subject is not as great as i.e. accounting and marketing. 

One reason for the industry not taking the personnel economics seriously can be because of the 

fact that the subject is not a part of accounting. Questions to be asked are “What does the 

Industry ask for when it comes to the employee’s accounting of health?” or “How should the 

health-closure be simplified so that companies are using it?”.   

Contribution of the thesis: The paper shows how important the employee’s well-being is for 

the company’s profitability. The healthier the employees are the more efficient they work. The 

paper also shows that bad personnel health can have a negative influence on the result of the 

absence due of illness. Also employees are more comfortable with their jobs of they feel god. 

Key words: Health, calculating, accounting of health, co-worker- value.
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1 Uppsatsorientering 
 
Det första kapitlet är till för att återge grunden till arbetets inriktning. Här hittas inledning, 
bakgrund, problem, syfte samt avgränsning. Kapitlet finns för att få en, förutom 
sammanfattningen, snabb översikt av uppsatsens ämnesområde. 
 

1:1 Inledning 
 

Personalen, de anställda, är de som ska få företaget att gå framåt. De ska se till att 
produktionen är igång och att den utvecklas. Ledningen, och cheferna, är de som ska se till att 
det personalen åstadkommer inom organisationen är lönsamt. De ska se till att företaget 
överlever och förhoppningsvis går med vinst. Att utvecklingen och satsningarna görs i 
intressenternas och ägarnas anda.  Rent generellt, är det lönsamhet företagande handlar om. 

 
Hälsa, lönsamhet och effektivitet är varandras förutsättningar.1 Vilket gör att det är 
medarbetarna som har möjligheten att påverka företagets ekonomiska situation. Att få 
medarbetarna att må bra och arbeta för företaget blir då en av ledningens viktigaste uppgifter. 
  
I flera år har arbetet att utveckla en redovisningsmetod för företags humankapital pågått2. I 
dagens årsredovisningar är det krav på (enligt ÅRL), att förutom resultaträkning och 
balansräkning, även redovisa sjukfrånvaron i de stora företagen.  
Varför har lagstiftarna kommit fram till att endast sjukfrånvaron måste mätas? Varför ska man 
inte mäta personalens hela hälsotillstånd? Vilket påverkas av många olika faktorer, såsom 
utbildningsnivå, hur många procent av personalen som använder företagets friskhetsförmåner, 
antalet nyanställda/ antalet uppsagda, eller antalet långtidssjukskrivna.  
 
I årsredovisningar, budgetuppföljningar och kalkyler kan man idag se om affärerna är 
lönsamma och om produktionen är framgångsrik. Det är inte bara siffror och materiella ting 
det handlar om, utan som vi redan förstått, även personalen. Mänskliga resurser kan bidra till 
ökad försäljning, nya produkter och högre kapacitet. För att kunna hantera denna tillgång har 
”Personalekonomi” vuxit fram. Personalekonomi innebär att få ut det mesta från de mänskliga 
resurserna.3  Att satsa på medarbetarnas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande i form av 
god hälsa kommer att löna sig för ett företag. 4 
 
Om man finner ett sätt att värdera tillgången ”medarbetare” på borde detta väga upp värdet på 
ett företag. Om företagsvärdet stiger med de materiella tillgångarnas värde, så borde även den 
mänskliga tillgången påverka företagets värde. Visserligen är medarbetarna ingen tillhörighet, 
de ägs inte av någon. Men förmågan att hantera och värdera denna komplexa tillgång borde 

                                                 
1 J. Johnsson et. al. Långtidsfrisk Så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet 
2 T. Aronsson et. al.  Hälsobokslut - modell utifrån arbetsplatsen behov 
3 http://www.personalekonomi.se/ 2008-10-21 kl.14:12 
4 N. Cronsell et. al. Hälsoarbete och hälsobokslut – en handbok för arbetsgivare 
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spela roll. Förmågan att kunna hantera medarbetarna så väl, att det råder effektivitet och 
produktionsglädje bör vara en nästintill ovärderlig tillgång. 
 

1:2 Bakgrund 
 

För att kunna se till effektiviteten och lönsamheten måste man se till hälsan i verksamheten.5 
Därför kom satsningarna på hälsobokslut. Hälsobokslut kan ses som ett redovisningsverktyg 
för att synliggöra hur insatserna mot arbetsrelaterad ohälsa och arbetsmiljö påverkar 
verksamhetens lönsamhet. 6 Hälsobokslut är utformat så att den största delen av informationen 
går att hämta från de redan befintliga löne- och personaladministrationssystemen. Vilket gör 
att den löpande användningen blir relativt billig, likaså införingskostanden.7 Varför 
hälsobokslut inte används i större utsträckning är svårt att veta, många företagare suckar till 
och med så snart de hör uttrycket ”hälsobokslut”.8 För att hälsobokslut ska vara ett effektivt 
verktyg måste nyckeltalen här vara jämförbara över tiden samt vid en viss tidpunkt.9 
Nyckeltalen blir mått eller värden för att kunna skapa jämförande analyser. Då detta verktyg 
används kan man se om t.ex. lönsamheten stiger p.g.a. särskilda motivationshöjande åtgärder 
för medarbetarna, såsom t.ex. uppskattning. 

Att kunna redovisa olika nyckeltal, som är av betydelse för ledningen och ägarna, borde ge 
information om vad företaget ska satsa på för att öka lönsamheten.  
 

1:3 Problem 
 

Många är överens om personalens viktiga roll i ett företag. Det finns även de som har ställt sig 
frågan varför inte denna tillgång tas upp i någon värdeberäkning i ett företag. Det har skrivits 
böcker om personalekonomisk redovisning och ett hälsobokslut har utformats.10 Detta med 
viljan att föra in personalnyttan i företagsvärderingen. Någon särskilt stor genomslagskraft 
hos näringslivet har hälsosatsningar inte fått. Vad är det näringslivet efterfrågar? Det bör vara 
lönsamhet och effektivisering. Vilket till stor del beror av medarbetarnas hälsa11.   

 
1:4 Syfte 
 

Att undersök att undersöka vad som gjorts inom redovisning av personalhälsa samt diskutera en 

ny infallsvinkel i arbetet med hälsa i företag. 

 

                                                 
5 J. Johnsson et. al. Långtidsfrisk Så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet 
6 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page____830.aspx?typetolist=900 2008-11-17 kl. 15.46 
7 T. Aronsson & C. Malmquist, Hälsobokslut 
8 http://www.dagensarbete.se/home/da/home.nsf/unid/357893D09D2EB86DC12572730030DA74?OpenDocument 2008-12-
02 kl 09:55 
9 T. Aronsson & C. Malmquist, Hälsobokslut 
10 Thomas Aronsson, Claes Malmqvist och Paula Liukkonen har arbetat fram ett hälsobokslut. 
11 J. Johnsson et. al. Långtidsfrisk Så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet 
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1:5 Avgränsning 
 

Uppsatsen avgränsar sig till Sverige och de alster som denna marknads aktörer åstadkommit. 
Den avgränsar sig även, till viss del, från lagar, för att kunna lyfta fram medarbetarnas värde 
för verksamheten.
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2 Metod 
 

Detta kapitel är till för att ge en inblick i arbetsgången. Här återges tillvägagångssättet för 
insamlandet av material till uppsatsen. 
 
Det finns många sätt att nå kunskap. Inom den samhälls- och beteendevetenskapliga 
forskningen har det länge varit diskussion om huruvida den kvalitativa eller den kvantitativa 
forskningsmetodiken är den rätta metoden för att nå den mest ”riktiga” slutsatsen.12  Vi ansåg 
att för att kunna lägga ner mycket energi på att belysa medarbetarnas välmående skulle hela 
arbetet genomsyras av den kvalitativa metoden.  
 
Kvalitativ metod är en forskningsmetod som syftar till att få fram kvalitativ empiriskt material 
och inte genom kvantitet undersöka och analysera insamlad information. Genom att på ett så 
bra sätt som möjligt kunna tolka och återberätta det som, genom undersökningsobjektet 
observerats och uppfattats ville vi uppnå en viss närhet till undersökningsobjektet13. Kvalitativ 
metod förklarar karaktären eller egenskapen hos ett objekt. Samtidigt som den kvantitativa 
metoden i första hand beskriver dess frekvens eller existens. Den kvalitativa metoden försöker 
att utröna vad objektet är och handlar om samtidigt som den kvantitativa metoden söker 
fastställa samband med andra variabler och frekvensen hos händelser.14  
 
Empiridelen utgörs av intervjuer som innebär att förståelse erhålls genom samtal.15 I detta 
arbete är även dessa kvalitativa. Då de har till syfte att förstå och identifiera det 
personalekonomiska behovet. Till motsats till kvantitativ metod kan man med hjälp av en 
kvalitativ metod se till detaljerna och välja att gå in på djupet där man hittar intressanta 
aspekter. 16 Intervjuerna kommer att ha samma frågor som utgångspunkt, följdfrågorna och 
resterande faktaflöde kommer att bero helt på vad intervjuobjekten svarar. Detta för att ge 
utrymme till kvalitativa svar och diskussioner. Kvalitativa diskussioner är sådana som inte 
styrs av förutbestämda frågor utan uppstår vid den kvalitativa intervjuformen då frågorna kan 
bestämmas  efterhand.17 
 
Man kan kalla intervjumetoden som vi har använt oss av för ostrukturerad. Det betyder att vi 
var medvetna om vilket område frågorna skulle täcka in. Men vi kunde ställa frågorna i den 
ordning som situationen inbjöd till, vi kunde även omformulera frågorna så att den 
intervjuade hade det lättare att förstå vad vi menade.  Vi försökte alltså använda oss av 
interaktionen mellan den intervjuade och oss för att få ut en så utförlig information som 
möjligt. Dock har vi även använt oss av direkta frågor vid mailkontakt. Det vill säga 

                                                 
12 B. Starrin & P-G. Svensson, Kvalitativ metod och vetenskapsteori 
13 B. Carlsson, Kvalitativa forskningsmetoder 
14 K. Widerber, Kvalitativ forskning i praktiken 
15 K. Widerber, Kvalitativ forskning i praktiken 
16 P-G Svensson et. al. Kvalitativa studier i teori och praktik 
17 K. Widerber, Kvalitativ forskning i praktiken 
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strukturerad intervjuteknik. Då vi skickade redan formulerade frågor till den tillfrågade, sen 
var det upp till denne att svara på frågorna utifrån sin egen tolkning .18 

 
Vi har även tagit med några företags affärsidéer med syfte att tydliggöra vad företag anser 
viktigt att satsa på. Affärsidéerna är slumpvis utvalda men ett försök att sprida urvalet mellan 
olika branscher har gjorts. Detta för att få en inblick i huruvida de skiljer sig mot varandra. 
 
2:1 Val av litteratur och intervjuobjekt 
 

Inledningsvis, för att sätta oss in i ämnet, valde vi att fördjupa oss i hälsobokslut. Vi sökte rätt 
på de böcker som fanns att finna i ämnet. Vi fastnade för T. Aronsson och C. Malmquists bok 
”Hälsobokslut”. T. Aronsson och C. Malmquist är nu konsulter inom hälsobokslut och har 
tillsammans utformat ett sådant. Sedan gjorde vi upp en idéskiss19 om vår syn på arbetet. 
Varefter vi fann böcker som matchade denna. Böckerna vi använt oss av har gett oss ett 
helhetsintryck av personalens värde. Vilket i sin tur har lett oss mot målet genom analysen. 
Litteraturvalen har inte alltid haft en tydlig koppling till just välmående eller hälsobokslut, 
vilket har gett oss ett bredare fält att jobba på i världen av böcker. 

 
Bra internetkällor är svåra att hitta men vi anser att vi funnit trovärdiga sådana i vårt arbete. 
Vi baserar detta på att vi aktivt tänkt på möjligheten att trovärdigheten på webben kan vara 
tvivelaktig.  
 
För att få en inblick i hur man arbetar med personalekonomiska frågor kontaktade vi förfadern 
av hälsobokslut, Thomas Aronsson. Han gav oss input till hur vi skulle fortskrida vårt arbete. 
Detta gjorde han genom att berätta om historian bakom personalekonomiska bokslut och 
hälsobokslut i Sverige. Vidare använde vi oss av vårt kontaktnät för att finna en aktör som 
intresserat sig för Hälsobokslut. Här hittade vi Handelsbankens personalchef på 
regionkontoret i Gävle, Urban Dalborg. De har utvecklat ett program för att medarbetarna ska 
trivas och känna tilltro till banken. Detta med tanken att personalen ska pensioneras på 
arbetsplatsen, med anda ord värderar de sina anställda högt.  
 
Två intervjuer gjordes med utgångspunkt att ta del av medarbetarnas synpunkter på ett bra 
hälsoarbete. Detta för att vi är av den åsikten att medarbetarnas känsla för företaget och deras 
motivation och åsikter om detta är av stor vikt vid redovisningen av deras hälsa. 
Intervjuobjekten jobbade inom konsultverksamhet och skola/barnomsorg. En av intervjuerna 
gjordes via telefon och den andra genom ett möte.  Valet av dessa intervjupersoner gjordes 
återigen genom vårt kontaktnät. Här försökte vi hitta två motpoler; en person som har en god 
syn på den egna organisationens hälsosatsning och en som har en mer kritisk syn på 
densamma. Detta i ett försök att få en bred åsiktsbas till det fortsatta arbetet. 

                                                 
18 J. Winter, Problemformulering undersökning och rapport 
19 Bilaga 1 
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3 Bakomliggande faktorer 
 

Kapitel tre finns till för att ge läsaren en uppfattning av vad som gjorts tidigare inom det 
aktuella området. Det kommer även ge en övergripande, men begränsad, syn från 
näringslivets inställning till hälsobokslut. 

 
3:1 Tidigare forskning 
 

Området hälsa har i många avseenden behandlats genom tiderna. Arbetsmiljökommissionen 
lade fram ett betänkande 1990 som heter ”Arbete och Hälsa”, SOU 1990:49. I detta 
betänkande behandlas olika former av hälsa. Så som psykisk hälsa, fysisk hälsa, sjuk- och 
friskvård, rehabilitering behandlas för att en tydligare struktur för detta ämne ska formas. 
Hälsa har sedan dess utvecklats i många avseenden, bland annat finns en Departementsstudie 
från 2001som heter ”Långsiktig verksamhetsutveckling ur ett arbetsmiljöperspektiv”. I denna 
analyseras ökningen av arbetsrelaterad ohälsa och kostnaderna för arbetsbetingad ohälsa samt 
stress i samband med produktionsbortfall behandlas. Här kommer man fram till fem 
forskningsområden för att ”bidra till ett långsiktigt hållbart arbetsliv.”20 Detta då man kommit 
fram till att långtidssjukskrivningar hänger samman med komplexa utvecklingsprocesser. 
Forskningsområdena är:  

 

• Arbetsmiljöarbetets integrering i verksamhetsstyrning 

• Hållbart arbetsliv/äldre i arbetslivet 
• Behov av flexibilitet och individers trygghet 
• Ledarskapets betydelse för arbetsmiljön 

• Magra organisationer21 
 

”Hälsobokslut – en extern eller intern angelägenhet?” är ytterligare en uppsats som berör 
hälobokslut. Den är skriven vid Högskolan i Gävle som en kandidatuppsats i 
företagsekonomi. Den behandlar det titeln skvallrar om, hälsobokslut som en intern eller 
extern redovisning.22 Även Erik Bjurströms har tagit upp ämnet i sin avhandling ”Creating 
New Attention In Management Control”23. 
 
I en artikel om Paula Liukkonen, forskare och föreläsare inom personalekonomi, menar hon 
att ”Arbetshälsa går hand i hand med produktivitet”. Här menar hon att produktion inte ska 
mätas ensamt, samtidigt ska effektivitet och lönsamhet mätas i en organisation för att få en 
helhetsbild. En mätning mellan insats och avkastning bör vara det sätt man ser produktivitet 
på. De uppsatta målen jämfört med företagets verksamhet visar enligt Paula effektiviteten. 

                                                 
20 Ds 2001:28  
21 Ds 2001:28 s.228 
22 E. Dickson & P.Holm Hälsoboklsut  -En extern eller intern angelägenhet? 
23 E. Bjurström, Creating New Attention In Management Control 



 

  12 

Vidare uppstår lönsamheten med effektiviteten och denna kommer med nöjda kunder. Vilka 
kommer med nöjda arbetstagare. För att känna sig tillfreds med arbetet ska man som 
medarbetare känna sig välmående på arbetsplatsen, vilket är mycket viktigt för Paula.24 

 
3:2 Varför inte nyttja och forska om personalekonomisktbokslut och 
hälsobokslut? 
 

Anledningen till att personalekonomisk redovisning inte används, enligt Thomas Aronsson, är 
för att det är komplext, man blir tvungen att bygga om den ekonomiska redovisningen och det 
är för svårt. Det krävs också mycket personalekonomisk kompetens, något som inte finns. Då 
det personalekonomiska bokslutet inte användes ute i organisationerna utarbetades ett nytt 
begrepp, hälsobokslut. Som man kunde läsa om i Regeringens 11-punktsprogram 2001. 
Tanken var att hälsobokslut skulle vara en enklare variant än personalekonomiskt bokslut att 
genomföra.  

Thomas säger också att det finns ett stort behov av den här typen av redovisning ute i 
organisationerna men att frågan tyvärr inte står högst upp på dagordningen.25 Något som man 
kan hålla med om efter att man har läst en artikel i tidningen ”Dagens arbete” som tar upp 
frågan ”varför arbetet med hälsobokslut går så trögt?” Då de tillfrågade mest anser det vara 
mer pappersjobb med ett hälsobokslut, att de redan jobbar tillräckligt med frågor som har med 
hälsa att göra och någon tyckte att mer statistiska siffror innebar mer byråkrati på 
arbetsplatsen26. 
 
Det här måste vara anledningen till att det inte heller har forskats så mycket om hälsobokslut 
och personalekonomiskt bokslut. Arbetsgivarna anser att man ska satsa på hälsofrågor. De har 
dock ett visst motstånd till att använda sig av mer redovisning som visar hälsoarbetet i siffror. 
Då detta skulle ta mer av deras arbetstid. Så varför ska det forskas om något som inte används 
och som inte arbetsgivarna vill använda?  
Hälsoarbetet ute på arbetsplatserna är extremt viktigt. Man ägnar en stor del av sitt liv på att 
jobba. Det blir viktigt att trivas och må bra på jobbet. En människa är anställd för att 
producera, alltså är det viktigt att satsa på arbetsplatsens hälsa. Vi tror inte att mer statistik 
skapar mer byråkrati på jobbet. Vi tror att mätbara tal är viktigt för att veta hur det går med 
hälsoarbetet. Om allt står rätt till eller om det är någonting som det bör satsas mer på. 

 

                                                 
24 http://www.lontagaren.fi/lt2007/lt0702/lt070222-t2.html#Kort 2008-12-02 kl. 14.31 
25 Intervju med Metodicums konsult Thomas Aronsson.  
26 Bilaga 6 
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3:3 Hälsobokslutsstudie 
 

”Dagens arbete” gjorde i början av 2007 en studie av hälsobokslut. Deras studie omfattade ett 
antal företag och förbund som uttalade sig i frågan. Man fick svar som att hälsobokslutet inte 
ger något mer värde, att det inte är något för branschen, att det blir byråkrati av mer statistik. 
Det kommer även fram att det är lama försök som inte ger något som inte redan gjorts. 
Arbetslivsinstitutets journalist Therése Sandberg gjorde en undersökning av 50 projekt som 
visade att det inte var många som slutförde de påbörjade projekten eller gjorde efterföljande 
åtgärderna som rekommenderas. Thérese Sandberg kommer fram till att det ideala vore om en 
”medarbetarenkät” gick ut vartannat år. Hon menar även att det är ett samarbete mellan alla 
parter och att samtliga i organisationen måste medverka och jobba åt samma håll. Andra som 
gett hälsobokslut en seriös chans har sett att långt ifrån alla svarar på enkäten. Man har även 
sett att ledningen inte alltid gått in i det till fullt ut vilket har skapat komplikationer. Problem 
att få fram korrekta kostnader i hela organisationen samt otillräckliga datasystem har även det 
satt käppar i hjulet för verkställande av hälsobokslut.27 

 
Man anser sig även göra tillräckligt med arbete kring medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö. 
Författaren och Stora Enso i Fors företagsläkare, Jonny Johnsson menar att det finns en 
”övertro på hälsobokslut; siffror löser inga problem.”28 
 

3:4 Positionering 
 

Aronsson och Malmqvist29 har utarbetat en version av Hälsobokslut, likaså Paula 
Liukkonen30. Paula Liukkonen är föreläsare och författare inom personalekonomi. 
Hälsobokslut ur deras synvinkel baseras på kvalitativa siffror. Denna kvantitet ska bidra till 
kvalitet hos medarbetarna. Med detta menas att information om företagets medarbetarhälsa 
samlas in i stora mängder, via det redan existerande personalsystemet. Här hittas uppgifter 
som exempelvis sjukfrånvarons nivå. Vilken förhoppningsvis blir en indikator för ledningen 
om hur man ska satsa på medarbetarna. Hälsobokslut är en hälsosatsning för att enbart ur 
siffror klargöra hur medarbetarna mår. 

Personalekonomiskt bokslut har bl.a. författaren Gröjer31 fördjupat sig i. Det är en annan 
aspekt för att satsa på hälsa i företag. Till skillnad från Hälsobokslut, som fokuserar på 
medarbetarnas hälsa, riktar personalekonomiskt bokslut in sig på personalkostnader. D.v.s. 
vad som kostar och vad som är lönsamt att satsa på. Vilken åtgärd som ger bäst effekt. 

Nyckeltal är en gemensam egenskap hos både hälsobokslut och personalekonomiskt bokslut, 
dessa används för att kunna jämföra företaget från år till år. De ser givetvis olika ut beroende 
på företag men även beroende på vad företagen vill ta upp och hålla koll på.  

                                                 
27 Bilaga 6 
28 Bilaga 6 
29 T. Aronsson & C. Malmquist, Hälsobokslut 
30 http://www.paula-liukkonen.se/halsobokslut.htm 2009-02-11 kl 10:31 
31 J-E. Gröjer & U. Johansson, Personalekonomisk redovisning och kalkylering 
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Mycket av det som gjorts tidigare fokuserar, som vi märker, på de siffror som redan finns i ett 
företag som kan kopplas till personalen. Denna uppsats har valt att riktas mot medarbetarnas 
välmående och dess effekt på företagets lönsamhet och effektivitet. 
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4 Bakomliggande studier 
 

Detta kapitel kommer att behandla den teoretiska synen på hälsobokslut. Kapitlet kommer i 
olika avsnitt hantera vad som kan vara av vikt för företaget att värdera hos medarbetarna. 
Kapitlet innehåller också en redogörelse av vad hälsobokslut är samt är till för.  
 

4:1 Redovisning 
 

En enda definition av redovisning finns inte. Men man kan däremot säga att syftet med ett 
företags redovisning kan vara att ge information om företagets ekonomiska och finansiella 
förhållanden till olika beslutsfattare.32 I boken ”Den Nya Affärsredovisningen” menar 
författarna att redovisning är, att registrera och rapportera värdet av företagets resurser och 
deras finansiering samt de händelser som förändrar dessa33. Sven-Erik Johansson skriver i sin 
bok ”Den fullständiga balansräkningen” att redovisningens enda uppgift från början var att 
registrera affärstransaktioner. Nuförtiden används redovisningen även till andra ändamål, bl.a. 
som beslutsunderlag. Johansson hämtar också information från den norska professorn 
Kinserdal, som menar att redovisning kan förklaras genom tre nyckelord: 

 
� Registrera. Att genom ett system registrera affärshändelser allteftersom de äger rum. 
� Mäta. Med hjälp av specifika regler mäta ekonomisk aktivitet. 
� Rapportera. Informera användarna/nyttjarna om de uppmätta affärshändelserna. 

 
Viktigt är att inte blanda ihop begreppen redovisning och bokföring. Då bokföring kan 
förklaras som ”teknik för att registrera ekonomiska data” enligt Johannson.34 
Författarna till boken ”Internredovisning och prestationsmätning” menar att det är svårt att 
utforma en enda redovisning som klarar alla olika krav på information som finns.35 Därför 
delas redovisning upp i två delar, intern- och externredovisning. 36 Denna uppdelning görs 
utifrån de avsedda mottagarna av informationen.37 
 
Karlsson skriver i ”Introduktion till internredovisning” att externredovisning är obligatoriskt 
att genomföra enligt bokföringslagen38. Men Thomasson anser att huvudsyftet med 
externredovisning är att informera intressenterna utanför företagsledningen om företagets 
finansiella ställning och resultat. Han finner också att den externa redovisningen kan 
användas av företagsledningen vid styrningen av företagets verksamhet.39 Intressenterna 

                                                 
32 J. Thomasson, Extern redovisning och finansiell analys 
33 J. Thomasson et. al. Den Nya Affärsredovisningen 
34 S-E. Johansson, Den fullständiga balansräkningen s. 164-165. 
35 R. Lönnqvist & J. Lind, Internredovisning och prestationsmätning  
36 S-E, Johansson, Den fullständiga balansräkningen 
37 J. Thomasson, Extern redovisning och finansiell analys 
38 I. Karlsson, Introduktion till intern redovisning 
39 J. Thomasson, Extern redovisning och finansiell analys 
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räknas upp i Dag Smiths bok ”Redovisningens språk” där han också förklarar på vilket sätt de 
olika intressenterna har användning av extern redovisning: 
 

� Ägarna. Kan ha användning av extern redovisning för två syften. Det ena syftet är att 
bedöma ledningens skötsel av företaget och besluta om styrelsen ska få sitta kvar på 
sin post. Det andra syftet är att besluta om att köpa, behålla eller sälja aktier i 
företaget. 

� Långivare. Såsom banker och kreditinstitut. Dessa har intresse av företagets 
redovisning och med kreditrisken. Alltså risken att företag inte inlöser sina 
betalningsförpliktelser. 

� Leverantörer och kunder. Om företagets leverantörer ger krediter har de, precis som 
långivarna, ett intresse av att företaget kan betala sina skulder. På samma sätt har 
kunderna, om de betalar i förskott, ett intresse av att företaget kan leverera sin 
produkt. 

� Konkurrenter . Dessa kan ha intresse p.g.a. lönsamheten för olika produktsegment 
eller av försäljningen till andra länder som underlag för prissättning eller andra 
marknadsföringsåtgärder. 

� Anställda. De anställda intresserar sig av företagets ekonomi då denna har koppling 
till deras anställningstrygghet. Då lönsamheten försämras riskerar de anställda sin 
anställningstrygghet. 

� Stat och kommun. Som skatteindrivare har de ett intresse av vad företaget eller 
ägarna (i enskilda firmor och handelsbolag) betalar i inkomstskatt.40 

 
I flera stora organisationer genomförs inte bara extern redovisning, utan även en viss 
redovisning som är inriktad på att ge ledningen i organisationen och andra beslutsfattare 
information vilken kan underlätta för styrningen av företaget.41 Ingvar Karlsson skriver i sin 
bok att det inte finns några lagregler för hur internredovisningen ska se ut. Det är företaget 
själv som utarbetar sin variant, som uppfyller de behov och önskemål som företaget har.42 
Man kan säga att internredovisningens syften är att planera, styra och kontrollera. 
Internredovisning finns alltså för att ge underlag för verksamhetsstyrningen.43  
 
Karlsson menar att det inte finns någon skarp gräns mellan intern- och externredovisning. Då 
externredovisningens bokslut och årsredovisning även är av intresse för internt bruk. I de 
stora företagens årsredovisningar finns numera inte bara information om företaget i helhet 
utan där redovisas även delar av företaget. I internredovisningen registreras även transaktioner 
med omvärlden. Även de delårsrapporter som inte är obligatoriska som företagen redovisar 
kan räknas in i internredovisningen.44  
 

                                                 
40 D. Smith, Redovisningens språk 
41 J. Thomasson, Extern redovisning och finansiell analys 
42 I. Karlsson, Introduktion till intern redovisning 
43 S-E. Johansson, Den fullständiga redovisningen 
44 I. Karlsson, Introduktion till intern redovisning 
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4:2 Personalresultaträkningen 
 

Det är företagets anställda som utför prestationen och som i slutändan generar eventuella 
intäkter till företaget. Men de anställda är också en mycket stor del av kostnaderna för ett 
företaget. Speciellt i det företag vars framgång beror till stor del av servicen eller kunskapen i 
organisationen. Av den anledningen kan det vara av intresse att redovisa de anställda i 
företagets resultaträkning.  I en vanlig resultaträkning finns oftast posterna intäkter – 
rörelsekostnader. Här syns inte de anställda, fastän de är en stor del av kostnaderna. Om 
företaget istället redovisar som författarna till ”Personalekonomisk redovisning och 
kalkylering” vill skulle företagets aktieägare se t.ex. personalomsättningskostnader och 
frånvarokostnader. Författarna menar att bara genom att redovisa dessa kostnader lyfts 
personalfrågorna i företaget fram.45  

 
Exempel46 
 
”Vanlig” resultaträkning    Personal resultaträkning 
Intäkter  300  Intäkter              300 
Rörelsekostnader               -220  Lev. kostn.               -70 
Rörelseresulat före avskr.  80  Bruttoförädlingsvärde             230 
Avkrivningar   -85  Avskrivningar                          -85 
Rörelseres. efter avskr.    -5  Nettoförädlingsvärde              145 

Direktlön  -60 
    Pers.omsättningskostn.       -30 
    Frånvarokostnader -27 
    Personal sociala kostn. -18 
    Vidareutbildningskostn -15       -150 
    Resultat före finansiella poster        -5 

4:3 Hälsa 
 

Det finns många definitioner på hälsa, det kan definieras som ett tillstånd av välbefinnande 
och fullgoda kroppsfunktioner47. Enligt WHO, Världshälsoorganisationen, definieras hälsa 
som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott 
frånvaro av sjukdom och handikapp”48. Hälsa har många definitioner och ingredienser, i den 
klassiska organisationsteorin är det arbetarens fysiska hälsa som menas när man talar om 
hälsa. Vidare har denna klassiska form utvecklats till en modern. Här har man utvecklat hälsa 
till att även innebära motivation, arbetstillfredsställelse och stress. En annan tolkning av hälsa 

                                                 
45 J-E. Gröjer & U. Johanson, Personal ekonomisk redovisning och kalkylering 
46 J-E. Gröjer & U. Johanson, Personal ekonomisk redovisning och kalkylering (Hela exemplet) 
47 http://www.luth.se/org/stil/friskvard/vadarhalsa.htm 2008-11-02 kl. 14.31 
48 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=208127&i_word=h%E4lsa 2008- 12- 17 kl 09.03 
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i organisatorisk mening är att det ger, genom människans arbetsinsats, organisationen 
kapacitet att handla.49  

 

Olika typer av hälsa: 
� Fysisk hälsa: berör kroppens mekaniska funktion. 
� Psykisk hälsa: förmåga att tänka klart och sammanhängande. 
� Emotionell hälsa: förmåga att uppleva känslor och sedan uttrycka dessa. 
� Social hälsa: förmågan att skapa och upprätthålla kontakt till andra människor.50 

 
Man kan med detta som utgångspunkt säga att hälsa är ett positivt tillstånd som omfattar hela 
personen i relation till sin situation.51 
 
Att satsa på medarbetarnas välbefinnande i form av god hälsa kommer att betala sig för ett 
företag. Satsning på fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kommer att ge en ökad vinst.52  

 
4:4 Tillgångar 
 

Alla resurser ett företag har räknas inte som tillgångar och dessa redovisas då inte heller i 
företagets balansräkning. Man skulle kunna tro att det ett företag är känt för, t.ex. sin 
serviceinriktade och kunniga personal och leveranssäkerhet, ska räknas till företagets 
tillgångar. Men detta får inte tas upp i balansräkningen. I IASBs53 ramverk ges denna 
definition av tillgångar: ”En tillgång är en resurs som kontrolleras av företaget till följd av 
inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i 
framtiden”. Dag Smith skriver i sin bok att denna definition innehåller tre kriterier som 
resursen måste uppfylla för att räknas som en tillgång. Dessa tre kriterier är: 

 
1. Resursen förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden. – Resursen 

väntas ge positiva kassaflöden till följd av att den säljs eller används i företaget. 
2. Resursen skall kontrolleras av företaget. – Detta har med äganderätten att göra. Om 

företaget äger en resurs har de vanligtvis också kontroll över denna.  
3. Resursen skall ha uppkommit som en följd av inträffade händelser. – T.ex. ett utbyte. 

Ett inflöde av resurser är förenat med ett utflöde av resurser.54 
 
Dagens företagsredovisning rättar sig efter Årsredovisningslagen. Här finns lagstadgat hur en 
redovisning ska se ut och vilka aspekter som ska tas med. Årsredovisningslagen ska innehålla 
en balansräkning, BR, och här tas finansiella, materiella och immateriella tillgångar upp. 
Finansiella tillgångar är andelar i företag samt fordringar, materiella tillgångar är sådana 

                                                 
49 P. Liukkonen, Hälsobokslut –förslag till mätning, analys och diskussionsfrågor 
50 http://www.luth.se/org/stil/friskvard/vadarhalsa.htm 2008-11-02 kl 14.31 
51 T. Aronsson & C. Malmquist, Hälsobokslut 
52 N. Cronsell et. al. Hälsoarbete och hälsobokslut – en handbok för arbetsgivare,  
53 International Accounting Standards Boards 
54 D. Smith, Redovisningens språk, sid. 95 
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tillgångar man kan ta på, exempelvis byggnader. Immateriella tillgångar är i sin tur tillgångar 
som inte finns i fysisk form, sådant man ej kan ta på, såsom varumärken och licenser.55 
Här tas ingen annan hänsyn till företagets hälsa, vilken präglas av medarbetares välmående, 
än en viss mätning av sjukfrånvaron. Det finns med andra ord inget större utrymme för 
intressenter och ägare att begära redovisning av hälsan. 
 

4:5 Värde 
 

Värde är ett väl använt begrepp inom näringslivet som kan förklaras som ett föremåls 
egenskap. Man kan säga att värde inte kan beskrivas i siffror utan endast i de ord som 
uppkommer hos en investerares medvetande när denne ska beskriva en varas attraktivitet.56  

 
En medarbetare utgör kärnan i ett företag. Det är medarbetaren som utgör tänkandet, 
handlingarna och reaktionerna som inträffar i en organisation. Det medför att det är 
medarbetaren som styr företaget mot dess mål och visioner. Att man som medarbetare är 
viktig i ett företag är det så gott som ingen som sätter sig emot. Frågan är egentligen om det är 
för komplext att värdera denna potential som tillförs företaget genom fysiska personer. 
För att något över huvudtaget ska kunna tas upp i en redovisning måste deras värde och insats 
för företaget beräknas och mätas. Det vill säga att man bör kunna sätta siffror på tillgången, 
det som värdesätts. Utvärderades de anställdas relativa betydelse för företagets utveckling och 
tillväxt skulle det bli olika resultat beroende på vem som gjorde utvärderingen. Den anställde 
har möjligen en annan uppfattning jämfört med ledningen gällande det egna relativa värdet. 
Därför är det viktigt att varje företag har en realistisk syn på de anställdas betydelse för 
verksamheten. För företagets framtida utvecklings skull.57 För att kunna sätta ett värdetal, 
siffror, på medarbetarna måste ett sätt att beräkna deras insats på, finnas. Dessa siffror 
kommer sedan att kunna sammanställas för att redovisa det mänskliga i företaget. 

                                                 
55 Årsredovisningslagen (1995:1554) 3:1 samt bilaga 1 
56 S-E. Johansson, Den fullständiga balansräkningen. 
57 S-E. Johansson, Den fullständiga balansräkningen 
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4:6 Lönsamhet 
 

För att få ett brett perspektiv på medarbetarnas värde kan man titta på många olika aspekter i 
deras arbete. En sådan aspekt kan vara lönsamhet. Lönsamheten kan ses som ett företags 
kvitto på att medarbetarna presterar. Hög lönsamhet borde indikera att medarbetarna jobbar 
effektivt med de resurser de tilldelats. Enligt företagsekonomin, i kostnads/intäktsanalytiska 
sammanhang, definieras effektivitet som kvoten mellan värdet på output och input, eller som 
kvoten mellan måluppfyllelse och insatta resurser.58 Lönsamhet är den ekonomiska 
effektiviteten hos en verksamhet. Oftast mäts lönsamhet mellan de överskott som utvinns i 
företaget, och värdet av de resurser som utnyttjas. Lönsamhet kan beräknas för alla typer av 
organisationer, då olika typer av värderingar av prestationer görs.59 

 
Stora Enso Fors AB är ett företag som gjort stora satsningar på hälsa inom sitt företag. Vilka 
har visat att satsningarna genererat vinst. Med andra ord satsade Stora Enso Fors AB närmare 
6 miljoner kronor på att förebygga ohälsa och sparade därmed in runt 30 miljoner kronor.60 
De kom fram till, bl.a. tack vare sin hälsosatsning, att organisationen mår bra och genererar 
villkor för lönsamhet och effektivitet om människorna i den mår bra. På samma sätt har det 
visat sig att om det finns utrymme för lönsamhet mår människorna bra. ”Hälsa, effektivitet 
och lönsamhet är varandras förutsättningar”. Stora Enso Fors AB:s arbete mot detta mål 
började då företaget började fundera över hur man skulle kunna göra verksamheten lönsam 
och effektiv, detta trots att maskinernas förutsättningar inte gick att förändra. I och med denna 
insikt började de fundera på vad man skulle satsa på, man insåg att det var den interna miljön 
som skulle vara nyckeln i deras dilemma. De insåg att det var människorna som arbetade där 
som hade möjligheten att förändra lönsamhetens dåliga siffror.61 
 
Under sitt hälsoarbete har ”Människan i centrum” blivit en del av Stora Enso Fors AB:s 
verksamhetspolicy. Detta innebär att de bl.a. ska främja och stärka de faktorer som ger nöjda, 
motiverade och engagerade medarbetare. Då dessa är företagets ”främsta resurs”.62 
 
Stora Enso i Fors AB menar att en tredjedel av produktivitetsökningen beror på arbetslagens, 
medarbetarnas, insatser. Produktivitetsökningen är en produkt av effektiviseringen som i sin 
tur skapar lönsamhet i verksamheten.63 

4:7 Resurser  
 

Resurser är enligt Nationalencyklopedin ”något som finns att tillgå för en viss verksamhet, 
t.ex. arbetskraft, kunskap och kapital.”64  Det vill säga att medarbetarna kan komma att vara 
en mycket stor del av organisationens resurs. 

                                                 
58 B. Wadell & B. Larsson, Arbetsmiljö – en dold resurs 
59 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=247532&i_word=l%f6nsamhet, 2008-10-21 kl 16:33 
60 N. Cronsell et. al. Hälsoarbete och hälsobokslut – en handbok för arbetsgivare 
61 J. Johnsson et. al. Långtidsfrisk Så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet, sid 27- 35 
62 J. Johnsson et. al. Långtidsfrisk Så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet  
63 J. Johnsson et. al. Långtidsfrisk Så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet 
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Resurser är begränsade, och bidrar till att skapa en lönsam verksamhet. Oavsett vilken typ av 
resurser vi pratar om, bör de hushållas med, detta gäller även de mänskliga. Johansson menar 
att det redan finns ett sätt att räkna på de mänskliga resurserna. Det som behövs är fantasi, 
mod, vilja för nya tankesätt och en bra metod. 

 

4:8 Kunskap/Kompetens 
 

Kompetens och kunskap kan i mångt och mycket uppfattas som samma sak. Kompetens är 
dock ett vidare begrepp av kunskap. Lägg till personlighetsmässiga förmågor såsom social 
förmåga, stresstolerans och uthållighet till kunskap så blir det kompetens. Vilken kopplas 
samman med hur en person hanterar en viss situation.  Författare har genom åren kritiserat att 
det inte tas hänsyn till medarbetarnas värde i redovisningen av företaget. Vid företags 
redovisning riktar man in sig på materiella och finansiella tillgångar. 65 Medarbetarna, är 
unika, de besitter kompetens som kan få företaget att utvecklas, och gör det 
konkurrenskraftigt på marknaden. Men ingen vet egentligen hur medarbetarna mår.   

 
Utvecklingen i ett företag beror på dess kompetens, kompetensen i sin tur beror på 
organisationens medarbetare, de som besitter denna. Ett företags utveckling påverkar även 
dess konkurrenskraft som är det som får kunden att föredra ett företag framför ett annat. 
Många av företagets tillgångar och produkter är lätta för konkurrenterna att tillföra sin 
verksamhet, vilket man vill undvika. Konkurrenskraften består av många olika fördelar, den 
starkaste konkurrensfördelen är den som är svårkopierad, den som företaget mest sannolikt får 
behålla för sig själv. Personer är alla olika vilket medför att alla människor är unika, 
svårkopierade. Vilket medför att det är de som utgör ett företags starkaste konkurrenskraft. 
Det som präglar medarbetarna i deras arbete är deras kompetens. 66   
 
Medarbetarna är unika och utgör den faktor som gör företaget unikt. I och med 
årsredovisningen av företaget redovisar man verksamheten utan att ta del av den starkaste 
konkurrenskraften de har. Medarbetarnas värde får härigenom inte tas upp inom ramen av 
immateriella och materiella tillgångar. Vilket bidrar till att redovisningen inte ger tillräckligt 
med information för att ge organisationen en rättvisande bild.67 
 
Det som återspeglar företagets kompetens genom att med några rader beskriva vad de är bra 
på, kallat affärsidé.  Vilken enligt Nationalencyklopedin är ”en formulerad tanke eller skrift” 
som ska visa företagets inriktning. Denna inriktning ska kunna ge verksamheten 
konkurrensfördelar. Denna affärsidé innefattar vanligtvis en kundgrupp med specificerade 

                                                                                                                                                         
64 http://www.ne.se/artikel/1125532 2008-12-03kl. 10.50 
65 M. Bjurklo et. al.  Händelseredovisning,  
66 M. Bjurklo et. al.  Händelseredovisning 
67 M. Bjurklo et. al.  Händelseredovisning 
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behov, en vara eller tjänst som ska bemöta dessa behov samt en strategi för att kunna leverera 
denna vara eller tjänst.68 
Ett företags affärsidé är med andra ord ett första försök till konkurrenskraft. Härigenom visar 
de dess vilja att åstadkomma något för kunden/intressenten. 

 
4:10 Nyckeltal 

  
Hur ska man kunna sätta rättvisande siffror på en organisations icke materiella delar? Det är 
till synes inget beständigt och inte något som man tydligt kan se fördelningen utav. Nyckeltal 
kan då komma till hjälp. Nyckeltal är mått eller värden som används för att ge jämförande 
analyser. De används ofta för att informera om något viktigt i en verksamhet. Man kan säga 
att nyckeltal är försök att förenkla verksamheters ofta betydelsefulla men också komplexa 
förhållanden.69  

 
Exempel på nyckeltal70 

� Produktivitet: hur många tjänster har producerats med en viss arbets- eller 
kapitalinsats. 

� Förbrukningstal: hur mycket av en resurs behövs för att producera en tjänst. 
� Enhetskostnad: hur mycket det kostar att producera en tjänst. 
� Effektivitet: hur sammanhanget är mellan en insats och dess resultat. 

 
Det som mäts i nyckeltal måste ha hög validitet, d.v.s. man måste beskriva rätt saker och 
informationen man samlar in bör vara relevant i sammanhanget.71 Annars är risken stor att det 
läggs ner energi på sådant som inte är av vikt för resultatområdet. 
 
I J-E. Gröjer och U. Johanssons bok ”Personalekonomisk redovisning och kalkylering” ställer 
de upp olika personalkostnadsandelar i nyckeltal och tabeller. Detta för att kunna jämföra 
dessa mellan olika avdelningar och år. Andelarna i gruppen ”personalkostnader” är:  

 
� Rekryteringskostnad/personalomsättningskostnad – ex avvecklingskostnader för 

personal uppsägning, platsannonskostnader och inskolningskostnader. 
� Frånvarokostnad – ex lönekompensation (semesterersättning), produktionsstörningar 

och administrativa kostnader. 
� Utbildningskostnader – ex lön för deltagare, lokaler, instruktörer och kursavgifter. 
� Personalsociala kostnader – ex hälsovård, personalförmåner och rehabilitering. 
� Direkt lön = lön inkl. sociala avgifter – löneandel i rekryteringskostnader, 

frånvarokostnader, utbildningskostnader och personalsociala kostnader. 
 

                                                 
68 http://www.ne.se/artikel/108808 2008-11-08 kl. 13.03 
69 http://www.esv.se/amnesomraden/verksamhetsstyrning/nyckeltal.4.1faf3f4fcea3ced188000265.html 2008- 09- 12 kl. 15.23 
70 P. Liukkonen, Ekonomisk styrning inom sjukvården, sid. 25 
71 T. Aronsson & C. Malmquist, Hälsobokslut 
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Utifrån de olika kostnaderna kan man utforma nyckeltal. Hur mycket av de totala 
personalkostnaderna som utgörs av respektive kostnadsandel.  
 

� Rekryteringsomfattning = rekryteringskostnader/ personalkostnader x 100% 
� Frånvaroomfattning = frånvarokostnader/ personalkostnader x 100% 
� Utbildningsomfattning = utbildningskostnader/ personalkostnader x 100% 
� Personalsocialomfattning = personalsociala kostnader/ personalkostnader x 100% 
� Produktionsandel = direkt lön/ personalkostnader x 100% 

 
Ovan nämnda nyckletal är endast exempel skapade utifrån de totala personalkostnaderna. 
Behovet att mäta kostnaderna varierar i alla typer av företag. Istället för att dela upp de totala 
personalkostnaderna i fem avdelningar, kan det passa bättre med tre avdelningar för vissa 
företag och kanske ännu fler i andra.72  
Ytterligare ett sätt att utforma jämförelsetal är att relatera frånvaro- eller 
utbildningskostnaderna till de helårsanställda i företaget. Genom detta får man då fram en 
utbildnings- eller frånvaro nivå för de anställda under året. 
Ex. utbildningsnivå= utbildningskostnader/antal helårsanställda 
Utbildningsnivå= 100 000kr/ 20 anställda = 5000 kr per anställd. 
 
Resultaträkningen, RR, tar upp verksamhetens intäkter och kostnader. Balansräkningen, BR, 
visar verksamhetens tillgångar, eget kapital och skulder. I Årsredovisningen ingår BR och 
RR73. Med andra ord tas ingen hänsyn till mjuka aspekter i ett företags redovisning. Exempel 
för sådana som intresserar sig för årsredovisningen är: 
 

� Ägarna 
� Långivare och fordringsägare 
� Leverantörer 
� Kunder 
� Anställda 
� Samhället74 

 
Detta visar att årsredovisningens innehåll är relevant och att dess innehåll bör följa 
utvecklingskurvan. 
 

4:11 Hälsobokslut 
 

Hälsobokslut är en form av personalredovisning som medarbetarredovisning har uppkommit i 
tidigare. Det är här nyckeltalen kommer till användning.  

                                                 
72 J-E. Gröjer och U. Johansson, Personalekonomisk redovisning och kalkylering  
73 Årsredovisningslagen 
74 SOU 2002:5 
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Ekonomie doktor Paula Liukkonen, på Stockholms universitet, menar att det finns pålitliga 
faktorer för att mäta organisationers produktivitet och konkurrenskraft. Hon menar också att 
om man mäter en faktor och glömmer en annan uppstår ett problem då man inte får någon 
helhetsbild. Då åstadkommer man inte heller god totalproduktivitet. Regeln borde vara att 
företagen mäter kvalitet, effektivitet och produktivitet samtidigt och därtill mäta resultaten av 
företagens satsningar på hälsa.75  Hälsobokslut är utformat så att den största delen av 
informationen går att hämta från de redan befintliga löne- och 
personaladministrationssystemen. Vilket gör att den löpande användningen blir relativt billig, 
likaså införingskostnaden. Vilket kan motivera fler företag att satsa på hälsoredovisning. 76   
 
Bokslut innebär att man ”stänger böckerna” vid en viss tidpunkt för att redovisa vad som skett 
inom organisationen mellan två tidpunkter77. Bokslutet visar dels den avslutade periodens 
resultat, dels den slutliga finansiella ställningen för perioden genom upprättande av resultat 
och balansräkning78. 
 
Idén med hälsobokslut är att visa att olika insatser mot arbetsrelaterad ohälsa och arbetsmiljö 
är lönsamt ekonomiskt sett79. Ett hälsobokslut visar en samlad bild av sjukfrånvaron, 
arbetsmiljön och konkurrenskraften i en organisation. Själva kärnan i hälsobokslutet är att öka 
förståelsen om arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa. För att utveckla förståelsen används 
informationsbärare i form av siffror, mätningar och mått.80 
 

Exempel på intressenter som har nytta av hälsobokslut/personalrapport: 
� Staten:  
- Om arbetsgivaren blir mer medveten om organisationens effektivitet kan staten spara 

mycket pengar på lägre sjukfrånvaro. 
� Anställda:  
- De som tänkt ta anställning i en organisation vill veta hur hälsoläget är där, eftersom 

de uppgifterna kan ge information om arbetsförhållanden och arbetsgivarens syn på 
sin personal. 

� Kapitalmarknaden:  
- Ohälsa bland personalen kan vara ett tecken på hur väl ledningen i organisationen 

förvaltar dess resurser. För kapitalplacerare kan ett hälsobokslut ge kompletterande 
information om vilka framtida intjänandemöjligheter som företaget har.81  

 

                                                 
75 http://www.lontagaren.fi/lt2007/lt0702/lt070222-t2.html 2008-10-13kl. 10.50 
76 T. Aronsson & C. Malmquist, Hälsobokslut 
77 T. Aronsson & C. Malmquist, Hälsobokslut 
78 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=132422&i_word=bokslut 2008-10-13 12.01 
79 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page____830.aspx?typetolist=900 2008- 10-13 kl. 10.15 
80 http://www.paula-liukkonen.se/halsobokslut.htm 2008-10-13 kl. 11.14 
81 T. Aronsson & C. Malmquist, Hälsobokslut, sid. 38-39 
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I boken ”Hälsobokslut” ger författarna ett exempel på hur ett hälsobokslut kan se ut. Detta är 
även den typ som författarna jobbar med. Förutom tabellen som visas här nedan använder de 
sig också av en hälsoberättelse. 82 

 
Nyckeltalsförklaring:  
Sjuktal: antal sjukfrånvarotimmar/antal arbetade timmar x 100 
 2882/43404 x 100 = 6,6 
 
Sjukfall: antal påbörjade sjukfall under verksamhetsåret/antal arbetade timmar x 10 000 
  48/43404 x 10000 = 11,1 
 
Rehabiliteringsfall: antal sjukfall som påbörjar dag 29/ antal arbetade timmar x 10 000 
 4/43404 x 10000 = 0,92 
Återgångar: antal återgångar efter att dag 29 påbörjats/antal sjukfall som påbörjar dag 29 
2/4 = 0,5 
 
Precis som intern och extern redovisning kan man använda sig av interna och externa 
hälsobokslut. De interna hälsoboksluten åstadkoms för ledningens skull. För att varje ledare 
ska kunna använda den information som redogörs ska den vara anpassad utefter vad de 
intresserar sig för. Det interna hälsobokslutet ska utformas för att användas som ett styrnings- 
och ledningsinstrument. Det externa hälsobokslutet består av den del av det interna 
hälsobokslutet som är officiell. Det externa hälsobokslutets utformande måste, till skillnad 
från det interna, följa gällande lagar och regler för redovisning. Det externa hälsobokslutet bör 
även bejaka alla intressenters intresse av informationsflöde. 83 
 
Vidare är syftet med personalekonomiska bokslut att förbättra synliggörandet av 
personalfrågor inom verksamhetsbeskrivningen. Man ska samla in personaldata för att öka 

                                                 
82 http://www.metodicum.se/Form/FormHiddenViewFromLink.asp?FormID=14 2008-12-02 kl 11:36 (Hälsobokslutstabells 
exempel) 
83 T. Aronsson & C. Malmquist, Hälsobokslut 
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förståelsen mellan åtgärd och effekt. Det viktiga är alltså att redovisa och synliggöra. 
Personalekonomiskt bokslut är ett sätt att skapa förutsättningar för en löpande intern 
redovisning av personalfakta. Enligt författarna (Gröjer och Johanson) består bokslutet av fyra 
delar: 

1. Personalberättelse, beskriver viktiga händelser inom personalområdet under året. 
2. Personalresultaträkning, Innehåller uppgifter om t.ex. frånvaro-, utbildnings- och 

rehabiliteringskostnader. 
3. Personalnyckeltal, underlättar jämförelser mellan olika enheter och över tiden. 
4. Personalfotnoter, kompletterar uppgifterna i bokslutet med information om 

avgränsning och definitioner.84 
 

 

                                                 
84 J-E. Gröjer & U. Johansson, Personalekonomisk redovisning och kalkylering  
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5 Empiri 
 

Det empiriska kapitlet presenterar de intervjuer och samtal som utförts under arbetets gång. 
Frågor till intervjuerna återfinns som bilagor, nr 4 och 5. Detta kapitel är till för att ge 
uppsatsen en verklighetsanknytning. Forskare, ledare och medarbetare ger här sin syn på 
bl.a. hälsa. 

 
5:1 Thomas Aronsson- Hälsoboksluts konsult, 2008-10-28 
Telefonsamtal 
 
Starten för hälsobokslut i Sverige kom med regeringens 11-punktsprogram år 2001 och även 
genom DS (Departementsstudier) om personalekonomisk redovisning. Det fanns ett förslag 
om att detta skulle bli obligatoriskt för näringslivet att rapportera, vilket inte blev fallet.   
 
Enligt Thomas finns det endast två aktörer i Sverige som sysslar med hälsobokslut. Det är han 
och Claes Malmquist som en aktör och Paula Liukkonen som den andra aktören. Det som 
skiljer Paula från Thomas och Claes är att hon inte använder fasta nyckeltal. 
 
Thomas Aronsson och Claes Malmquist arbetar just nu som konsulter på Metodicum där de 
håller i kurser i deras typ av hälsobokslut. Enligt Thomas är det stort intresse för just dessa 
kurser och det är alltid mycket folk som anmäler sig. Men tillämpningen av hälsobokslut i 
näringslivet är begränsad, han vet inte hur det fungerar i praktiken. 
Han säger att det finns ett behov för den här typen av redovisning bland företagen, men tyvärr 
står inte frågan högst upp på dagordningen. 
 
Grunden för att hälsobokslut togs upp i regeringens 11-punktsprogram år 2001 var för att man 
inte fick ut det man hade tänkt från personalekonomiska bokslut. Men den stora anledningen 
var att det inte heller användes ute i organisationerna. Istället arbetades hälsobokslutet fram. 
Det sågs som en snabbare variant, en ”light”-version, av det personalekonomiska bokslutet.  
 
Anledningar till varför man inte använder personalekonomiskt bokslut: 
Det är komplext, man bygger om den ekonomiska redovisningen. Det är för svårt! 
Det kräver mycket personalekonomisk kompetens. Något som inte finns! 
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5:2 Urban Dalborg- personalchef 2008-11-17 
Möte 
 
Urban Dalborg är personalchef för Handelsbankens Regionbank Mellansverige.  
Handelsbanken inledde i början av 2000-talet ett arbete kring långtidsfriskhet och 
friskfaktorer. Handelsbanken inspirerades av Stora Enso i Fors. De ville utarbeta en egen plan 
för att medarbetare i banken ska må bra, utvecklas och fungera optimalt. Handelsbanken har 
en klar målsättning att de personer som anställs i banken ska tycka att banken är en så pass 
attraktiv arbetsgivare så att man väljer att stanna där tills den egna pensioneringen, få andra 
företag har det målet. Om en medarbetare slutar sin anställning i banken innan pensioneringen 
är det en form av misslyckande. Inte för individen utan för banken. Handelsbanken har då 
misslyckats att vara en så pass attraktiv arbetsgivare att medarbetaren väljer att stanna livet ut. 
Urban Dalborg anser att det är viktigt att medarbetarna känner stolthet att arbeta i 
Handelsbanken. De ska känna sig som riktiga Handelsbankare. 
Efter de satt sig in i Stora Ensos modell om friskfaktorer utarbetade de en egen. 
Handelsbankens friskfaktorer är Trygghet, Respekt, Balans i livet, Kommunikation, 
Kompetens och Stolthet. 
 
Trygghet: Medarbetarna ska veta vad Handelsbanken står för, vilken kultur som råder och 
hur de ska handla i olika situationer som uppstår. Alla ska känna sig trygga att handla i 
Handelsbankens anda. 
 
Respekt: Handelsbanken visar tilltro och respekt till individen. De litar på medarbetarna från 
dag ett. De anställda kan ta egna beslut, vilket baseras på tilltron som banken känner till de 
anställda. Handelbankens decentraliserade arbetssätt ger kortare beslutsvägar. Därmed 
behöver inte banken ha lika många medarbetare som sina konkurrenter inblandade i beslut. 
Detta har genom åren visat sig vara huvudskälet till bankens kostnadseffektivitet. 
 
Balans i livet: För Handelsbanken är det viktigt att medarbetarna har en balans mellan arbete, 
sig själv och familj. Det finns nog få företag som anser motsatsen men i Handelsbanken är det 
en central punkt. Det hänger samman med bankens målsättning att de personer som anställs 
ska stanna till pensioneringen. Det skulle inte vara professionellt att tro att en anställning som 
varar över 20, 30 kanske 40 år inte kantas av situationer för individen, privat eller i arbetet 
som från tid till annan gör att medarbetaren fungerar optimalt. I den mån banken kan försöker 
man stödja medarbetarna för att nå ökad balans, tex. får man hjälp med att betala städningen 
hemma då man har barn under 8 år , bidrag till lunch ges ,  möjlighet till leasingbil finns för  
samtlig personal och bidrag till friskvårdande aktiviteter finns. Alla i banken får i stort sett 
samma förmåner. 
 
Kommunikation:  Denna ska vara tydlig och ärlig. Tydlig kommunikation är svårt, många 
gånger uppfattas exakt samma budskap på olika sätt av olika mottagare. Då är det viktigt att 
kommunikationen känns ärlig och att ett klimat råder som gör det lätt för mottagaren att ställa 
kontrollfrågor för att försäkra sig om att man förstått rätt. 
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Kompetens: Som medarbetare i Handelsbanken måste man ha förmågan att lösa de uppgifter 
och hantera de situationer som man möter i arbetet. Kompetensutvecklingen sker till största 
del i det dagliga arbetet där man lär av sina kolloger. Detta kombineras i sin tur med 
utbildningsinsatser. Något som vuxit de senaste åren är webbaserad utbildning. 
Handelsbanken avskaffade i början av 70-talet budgeteringen i banken, så någon uppgift vad 
man framöver kommer att satsa för pengar på kompetensutveckling går inte att säga. Det 
viktiga för Handelsbanken är att varje enskild medarbetare har den kompetens som krävs för 
att ge sina kunder en vardagsservice i världsklass. Då det är avgörande för banken att alla 
medarbetare har en hög kompetens så prioriteras alltid individens kompetensutveckling. 
 
Stolthet: För Handelsbanken är det viktigt att medarbetaren känner stolthet över sig själv i sin 
roll, över enheten där man arbetar och över Handelsbanken. Det är viktigt att man känner för 
bankens värderingar och vill vara en riktig Handelsbankare. 
Dessa friskfaktorer har tagits fram med hjälp av chefer och medarbetare i banken tillsammans 
med företrädare från bankens fackliga organisationer. Det har också visat sig att bankens 
friskfaktorer mycket väl skulle kunna kallas ledarfaktorer. Urban Dalborg menar att det är 
ledarskap på hög nivå att följa dessa faktorer i sitt dagliga chefskap. Om chefsansvaret 
innebär att du ska utveckla verksamheten, medarbetarna och dig själv så är det VAD du ska 
göra. Friskfaktorerna (ledarfaktorerna) är HUR du gör det. 
Om Handelsbanken lyckas att leva efter friskfaktorerna så ökar möjligheterna att uppnå det 
långsiktiga arbetsmiljömålet som är att medarbetarna ska må bra och utvecklas, och 
därigenom fungera optimalt.  Fungerar medarbetarna optimalt fungerar banken optimalt och 
då får bankens kunder den vardagsservice av världsklass som Handelsbanken vill ge. 
Arbetsmiljöarbetet är således en affärsfråga för Handelsbanken. 
 
5:2:1 Urban Dalborg, akt 2 
Mailkontakt 
 
Bankens övergripande mål för arbetsmiljöarbetet är Må bra - Utvecklas - Fungera optimalt. 
Arbetsmiljömålet är ett sammanhängande mål för individen, gruppen och organisationen.  

För att uppnå arbetsmiljömålet skall ansvarig chef i samverkan med arbetsmiljöombud och 
medarbetare integrera arbetsmiljöfrågorna i verksamhetsplanen som en del av arbetet med 
”Hjulet”. Arbetsmiljöplanen skall beskriva det ansvar och de uppdrag som ligger på regional 
nivå. Aktiviteter på de olika enheterna ska framgå i den egna verksamhetsplanen. 
Arbetsmiljöfrågorna är en naturlig och självklar del i verksamheten, såväl på regional nivå 
som på alla enheter. Förändringar i verksamheten/ organisationen skall alltid vara 
genomtänkta, förankrade och förberedda.  

 

I regionbanken är målet att vi ska vara bättre än snittet av övriga enheter i banken. Nyckeltalet 
vi använder för att mäta detta är andelen långtidsfriska i regionbanken. 
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Långtidsfrisk:  Ingen sjukdag de två senaste åren och är anställd i banken minst tre år.  

 

Medel för att nå målet är bankens friskfaktorer:  
� Trygghet – att känna trygghet i sitt eget agerande utifrån Handelsbankens kultur  

� Respekt – visa tilltro och respekt till individen  

� Balans i livet – Jag/Familj/Arbetet  

� Kommunikation – tydlig och ärlig kommunikation  

� Kompetens – ha förmågan att lösa de uppgifter och hantera de situationer som jag 
möter i arbetet  

� Stolthet – känna stolthet över mig, enheten och Handelsbanken 

 
5:3 Affärsidéer 
 

Kommentar: Affärsidéerna nedan är tagna direkt från företagens hemsidor. De är exempel på 
vad Svenska företag anser viktigt att satsa på. Anledningen att vi tagit med dessa i arbetet är 
för att visa just detta: Vad som är viktigt för företagen att satsa på. 

 
”Målsättningen är att erbjuda kunden den bästa kombinationen av pris och service” – Sibas 
affärsidé.85 
 
”Coop Sverige ska med motiverade och engagerade medarbetare erbjuda medlemmar och 
kunder brett sortiment varor, så att effektivitet, pris, kvalitet, service och omtanke gör vårt 
erbjudande konkurrenskraftigt” – Coop Sveriges verksamhetsidé.86 
 
 
”Att distribuera varumärken genom tydliga, attraktiva koncept och butiker vars personal 
överträffar kundens förväntningar för att säkerställa varje enskilt varumärke hela vägen till 
slutkund.” – RNB (Retail and Brands) affärsidé.87 
 
”Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt 
eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän.” – Poolias affärsidè.88 

5:4 Medarbetarintervju; Ylva 

Telefonsamtal 
 
Ylva arbetar inom skola/barnomsorg, namnet är fiktivt då hon önskar vara anonym. Detta 
p.g.a. situationen på arbetsplatsen är turbulent för tillfället. 

                                                 
85http://www.siba.se/Info/InfoPage.aspx?id=50548&ddlStatus=hidehttp://www.siba.se/Info/InfoPage.aspx?id=50548&ddlSta
tus=hideV 2009-12- 20 kl 13.52 
86 http://www.coop.se/includefiles/moduler/ccms/show_page.asp?iMappeID=182&sSideNavn=F%F6retagsinformation 
2008-12-20 kl. 13.55 
87 http://www.rnb.se/sv/Startsida/Om-RNB/Affarside-mal-och-vision/ 2008-12-20 kl. 14.01 
88 http://www.poolia.se/om-poolia.html 2008-12.20 kl. 14.03 
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För tillfället sker någon form av omstrukturering på hennes arbetsplats och man har på 
ryktesvägar fått ta reda på vad som ska ske. Detta önskar Ylva varit annorlunda på det vis att 
kommunikationen till medarbetarna varit rakare och tydligare. 
 
Hittills har Ylva fått stöd med träningen i form av bidrag till gymkort samt friskvårdstimme. 
Vilken inneburit att en timmes träning i veckan blivit en timmes arbetstid, vilken bara kan 
utnyttjas om man tränar. Detta har varit ett positivt inslag för Ylva då hon är en trogen tränare 
och känner att det är betydande för att hon ska orka med alla barn på dagarna. Hon märker en 
skillnad då hon slarvat med träningen. Att omstruktureringen kan bidra till en förlust av denna 
förmån skapar en viss oro hos de anställda. De hoppas på en ännu bättre lösning i framtiden.  
Ylva menar att om hon mår bra, vilket hon gör när hon tränar, kan hon stötta sina 
arbetskamrater bättre. Hon känner även att hon gör ett bättre arbete med barnen och övrig 
verksamhet då. 
 
Vidare är utbildning och fortbildning jätteviktigt för att hon ska göra ett bra jobb. Det gör att 
hon är säkrare i sin arbetsutövning då utbildningen ligger till grund. Fortbildning gör det även 
roligare att jobba, ”en slags påfyllning” menar Ylva. 
Även ledarens inställning och respons är av vikt för att Ylva ska trivas i sitt arbete och känna 
att hon gör ett bra jobb. Positiv feedback är av vikt för Ylvas välmående. Man vill kännas sig 
duktig och få beröm, både medarbetare och chefen bör berömma för att det ska kännas bra. 
Att bli sedd i både arbete och privat är viktigt. Detta bidrar till ett mer välmående som 
resulterar i en bättre arbetsinsats. 
 
Trivseln med eleverna och deras med Ylva är det första hon tänker på när frågan om hur hon 
motiveras dyker upp. Men lika viktiga, eller nästan viktigare, är arbetskamraterna. Fungerar 
deras samarbete fungerar det mesta. Återigen kommer ledaren in i bilden då det är viktigt för 
motivationen att denne tycker att hon gör ett bra jobb. Den egna utvecklingen samt att se att 
andra också utvecklas ger också en sporre i arbetslivet. 
Hon drar sig för att sjukskriva sig för att hon vet att hon har en uppgift och vet att hon behövs. 
Träningen bidrar mycket till att hon känner lust och vilja att arbeta. Utan träningen skulle hon 
inte må lika bra fysiskt och psykiskt vilket skulle göra att hon förmodligen inte var lika 
positiv och skulle troligen vara sjuk oftare. 
 
 I framtiden önskar Ylva att ledningen borde satsa mer på fortbildningen inom det egna 
området. D.v.s. det hon känner att hon jobbar med och behöver uppdateras på. Även en 
”hälsoprofil” är önskvärd. Ett hälsotest för att se hur man mår och för att se vad man behöver 
t.ex. träna för att må ännu bättre. 

 
5:5 Medarbetarintervju; David Engvall, ÅF-konsult 
Möte 
 
Familjen, jobbet, och sociallivet är de grundstenar som är viktiga för Davids välmående. 
Viktigast är att dessa fungerar för att han ska känna lust att göra ett bra jobb. Givetvis vill han 
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att det ska synas i lönekuvertet om han lägger ner mycket tid i företaget. ”Credit” för det som 
åstadkoms är även det av stor vikt för lusten. Uppskattning och beröm gör att man är villig att 
jobba mer och offra mer av den egna tiden för företagets skull. Att han får en reducering på 
gymkortet tycker han visar att företaget satsar på personalens välmående och hälsa. David 
menar att man inte blir sjuk lika ofta om man tränar och håller igång fysiskt.  
Att ha en utbildning avsedd för ändamålet är en nödvändighet för att klara av jobbet som 
konsult. Men det är först på arbetet, i det verkliga livet, som man lär sig ordentligt menar han. 
T.ex. känner sig David uppskattad då man har ordnat en övernattningslägenhet på annan ort 
för att kunna vistas på arbetsplatsen under bekvämare omständigheter.  
Även ledarens inställning påverkar medarbetarna väldigt mycket anser han. Detta då det är 
dennes roll att pusha på de medarbetare som finns underställda denne. Är ledaren negativt 
inställd anser David att det är lätt att han blir det själv också. 
Pengar, som vi tidigare förstått, och utmaningar motiverar David att gå till jobbet. Men även 
trevliga arbetskamrater är av stor vikt för hans motivation. Att utvecklas som person ger även 
det en dos motivation. De får bonus då det går bra för företaget samt fria arbetstider vilket gör 
att hans motivationsgrad stiger ytterligare.  Ytterligare ett plus i kanten till sitt företag ger han 
då han berättar att företaget bjuder på resor och har utbildningar i andra länder. Vilket blir 
ytterligare en anledning för David att gå till jobbet. 
Att sjukskriva sig sitter långt inne då han känner att han lika väl som att vara hemma kan 
arbeta. Det är svårt att hitta något som hans företag borde satsa mer på. Till slut känner han att 
det aldrig är fel att satsa på friskvård, vilket får David att må bra. 
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6 Analys och slutsats 
 

Det sjätte kapitlet kommer att analysera arbetets bakomliggande studier och empir och sedan 
komma fram till en slutsats.  
 
 
Analys I: 
Vart man än vänder sig så kommer förmodligen medhåll erhållas i påståendet: ”Medarbetarna 
är den viktigaste delen i verksamheten.” Likaså är det gemensamt bland många företag att det 
suckas då samtalsämnet berör värderingsverktyget Hälsobokslut. Så är det i alla fall enligt 
Arbetslivsinstitutets undersökning. Samtidigt som man vill höja medarbetarna till skyarna vill 
ledningen ändå inte visa deras värde för omvärlden i redovisningen. Vissa tycker att det är för 
komplext, någon att de inte har tillgång till tillräckligt bra datasystem och andra att det inte 
ger något. Många anledningar till att inte värdera företagets viktigaste resurs finns. Om det är 
undanflykter eller förankrade åsikter är svårt att avgöra. Att människan är en komplex individ 
finns det säkerligen få som kan säga emot, det finns lika många komplexa idéer och tekniker 
som människor, om inte fler. Med detta anser vi att en komplex människa bör kunna finna ett 
sätt att mäta den egna förmågan på. 
 
Slutsats I: 
Det finns de människor som tycker att hälsobokslut är en självklar del i ett företags 
redovisning. Den mänskliga resursen är faktiskt den vitala delen i alla företags verksamheter. 
Paula Liukkonen och Thomas Aronsson tillsammans med Claes Malmquist är pionjärerna i 
utvecklandet av bokslut som visar hälsoläget i företag. De håller i föreläsningar och kurser 
som faktiskt ofta drar fulla hus. Men på nått vis försvinner kunskapen, eller drivet, att 
genomföra hälsobokslut på vägen mellan kursen och arbetsplatserna. 
 
Analys II: 
Immateriella tillgångar går att mäta. T.ex. ett varumärkes värde, mäts trots att det är en diffus 
tillgång. Dagligen används uttryck såsom konkurrenskraft. Var då hård och be om 
definitionen på konkurrenskraft. Inte någon kommer att ge samma definition som någon 
annan. Det uppfattas med andra ord olika, trots att det är ett så vardagligt ord.  
 
Slutsats II: 
Idag värderas en medarbetares goda prestation med en klapp på axeln eller ett uppmuntrande 
ord.  Vilket gör att en god prestation inom organisationen är definierbar. Prestationen i sig 
borde visa på en förändring i ett företag, ekonomiskt förmodligen. Kanske dras en order in, 
som genererar en inkomst. Det går alltså att härleda prestationen till något mer lättvärdeligt. 
Kontentan av detta blir att en god handling kan urskiljas inom företaget kan leda till ökat 
kassaflöde. Därav borde det vara möjligt att finna ett sätt att värdera denna händelsekedja, har 
ett sätt att värdera medarbetaren funnits. Medarbetarens kunskap har lett till handling som lett 
till inkomst. Det komplexa är med andra ord att få ner praktiken på papper. 
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Analys III: 
Tomas Aronsson anser att hälsobokslutet han förespråkar är komplett men vet egentligen inte 
hur bra det fungerar i näringslivet. Han menar att efterfrågan på kunskapen är stor, vilket visas 
i efterfrågan på deras kurser, men att ”frågan inte står högst upp på dagordningen”. Bara detta 
säger emot sig självt. Samtidigt vet vi att arbetsgivarna suckar när hälsobokslut omnämns, 
vilket Arbetslivsinstitutets undersökning visar. Handelsbanken vill att deras medarbetare 
stannar kvar inom verksamheten tills pensionen. Vilket skulle bidra till att deras 
personalomsättningskostnader skulle vara låga.  Vidare har Handelsbanken influerats av Stora 
Enso Fors ABs satsning på långtidsfriskhet. Detta är något som kommer minska 
verksamhetens frånvarokostnader då de lyckas. 
 
Slutsats III: 
Finns pengar att tjäna så finns det, enligt vår uppfattning, tid att finna. Kanske har Aronsson 
hittat knepet att väcka intresset i frågan hos företagarna. Men inte hittat nyckeln till att 
praktiskt tillämpa kunskapen. Kan detta bero på branschernas olikheter eller i själva verket på 
att orken och tiden inte finns tillgängligt i dagens företag. Vi vill använda Handelsbanken som 
ett exempel på att företags framgång finns hos medarbetarna. Vi väljer att se detta genom att 
banken stått stabila under minst två stora finansskriser. Alltså borde personalpolitiken här 
vara god, enligt vårt synsätt. Varför detta inte redovisas gentemot intressenter är för oss 
oförståeligt. Det borde ge en starkare profil mot omvärlden, speciellt om de nu funnit ett sätt 
för att hantera det som beskrivs som nästan omöjligt i teorin. De kan hantera okontrollerbara 
fenomen, så som människan. Kanske beror det på att deras friskhetsfaktorer även innefattar 
kommunikation och kompetens, vilket vi sett är en viktig del i framgång, även i teorin. 
 
Analys IV: 
I bakomliggande studier beskrivs det att hälsa har flera olika definitioner. Bland annat att det 
har med motivation och arbetstillfredsställelse att göra men också att det ger organisationen 
kapacitet att handla. Samtidigt ser vi att hälsa har stor betydelse både av ledningen då 
Handelsbanken vill att de ska vara en så bra arbetsgivare så att de anställda aldrig byter jobb. 
Och av medarbetarna där arbetsgivarens hälsoarbete motiverar dem att göra ett bättre jobb. 
 

Medarbetarnas kompetens utgör den viktigaste resursen vilken bidrar till att den är begränsad. 
För det är precis vad resurserna är, en begränsad tillgång för företaget. Det finns många 
förhållningssätt till resurser, några vill spara andra vill förbruka och ytterligare några vill 
använda den. Hur ska resurserna hanteras? ”Samla på hög”, ”Slit och släng” eller ska det som 
finns att tillgå rent av utnyttjas. Spar man på hög kommer inte företaget kunna utvecklas. 
Förbrukas resurserna finns de inte att tillgå då de är slut. Utnyttjas dem kan företaget komma 
riktigt långt. Utnyttjas resurserna i den negativa benämningen är det som att slänga dem i 
soporna. Om företaget i stället utnyttjar dem i den positiva benämningen optimaliseras 
resurserna förmodligen. D.v.s. slits de ut istället för att värnas om är den inte en långsiktig 
investering. Resurser är trots allt begränsade. 
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Företagets alster beror, som vi redan anfört, av medarbetarnas kompetens. Det är denna som 
utgör det unika i företaget. Vi har även nämnt att konkurrenskraft är ett vardagligt uttryck som 
har många olika definitioner. Vi är helt säkra på att konkurrenskraft alltid ska innehålla något 
unikt. Vilket företag du än vänder dig till så behöver de något unikt för att det ska förbli en 
stabil konkurrenskraft. Det mest unika bör innefatta en medarbetare. Alla tillgodoser sig 
samma kunskap på olika sätt och formar den efter det egna jaget och vad individen 
genomlevt. Det vill säga att samma kunskap kan bli olika sorters kompetens som sedan 
kommer att bidra till organisationers konkurrenskraft. Med andra ord blir medarbetarens mer 
och mer värdefull desto större konkurrensen blir och desto mer produkterna beror på 
medarbetarens färdigheter. Som t.ex. i tjänsteföretag, där produkten är beroende av att 
medarbetaren kan och gör sitt jobb bra. Huruvida företagets resurser utnyttjas kan vara svårt 
att veta. Kanske finns det dolda talanger hos de anställda som inte kommer till nytta för 
tillfället. Därför kan nyckeltal komma till hjälp. Nyckeltal kan vara ett ypperligt verktyg för 
att jämföra utvecklingen av resursanvändningen. Dessa är även användbara vid kartläggning 
av olika faktorer som påverkat verksamheten. 

Urban Dalborg visar oss dock att ambitionerna till att se till medarbetarnas hälsa finns. De har 
med andra ord förstått att hälsan hos medarbetarna på något vis ger företaget konkurrenskraft. 
Handelsbanken har redovisat långtidsfriskhet men slutat med detta för att majoriteten på 
företaget ansåg att det inte gav någonting. Det verkar ändå som att Urban är av samma åsikt 
som oss, att långtidsfriskhet bidrar till företagets lönsamhet på lång sikt. Han var nämligen en 
av dem som önskade att fortsätta med mätningarna. Idag bidrar Urbans företag, 
Handelsbanken, till medarbetarnas välmående genom olika friskfaktorer, som ska vara 
grunden i allas arbete. Medarbetarna ska bl.a. vara trygg på arbetsplatsen, känna sig 
respekterad och ha en bra balans i livet. Kort sagt vill Handelsbanken att deras medarbetare 
ska finna sig själva i företaget samtidigt som de uppmuntras att ha ett liv på sidan om arbetet. 
Handelsbanken ser det som ett misslyckande om någon lämnar företaget, de har heller inte 
själva behövt säga upp någon på många år. 

I medarbetarintervjuerna har vi sett att både Ylva och David mår bra av att träna. Båda känner 
att deras träning gör dem piggare och Ylva känner till och med att det är en nödvändighet för 
att hon ska orka med sina arbetsuppgifter. Arbetskollegornas viktiga roll för den egna trivseln 
kommer ofta upp under båda intervjuerna. Gemensamt i intervjuerna är att få uppskattning 
och respons på ett bra utfört arbete. Vidare är Ylva och David enade om att den egna 
utvecklingen har en stor roll i deras motivationskurva. Här kommer utbildningen in i bilden, 
att ha en gedigen sådan som grund i sitt arbete är en nödvändighet för att de båda ska kunna 
utföra arbetsuppgifterna med en säkerhet. Fortbildning är extra viktigt för Ylva då hon 
härigenom får en påfyllning som gynnar barnen. David tycker däremot att det är bättre att han 
lär sig nya saker i jobbet. 

David och Ylva mår bra av att träna, de får ekonomiskt stöd från arbetsplatsen och värderar 
denna förmån högt. Båda känner att de håller sig friskare och förutsättningarna för att vilja gå 
till jobbet stiger med denna typ av aktivitet. Träning är bara en del i hälsosatsningen, men 
visar ganska tydligt i dessa exempel att det i slutänden ger företaget något tillbaks i denna 
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satsning. Förmodligen skulle både David och Ylva ta sig till gymmet utan bidrag till gymkort 
från arbetsgivarna. Men vi ska hålla i åtanke att människor är unika, d.v.s. ingen är lik den 
andra. Med detta menar vi att alla inte skulle vilja gå till gymmet och alla skulle inte välja att 
lägga en del av sin inkomst på träning. 
 
Slutsats IV: 
Medarbetarintervjuerna visar att medarbetarna själva upplever att de gör ett bättre arbete när 
de mår bra och bra mår de när de bl.a. tränar. Men även arbetskamraterna, ledaren och egen 
utveckling bidrar till deras välmående. Gör de i något avseende ett bättre jobb borde det 
medföra att de blir lönsammare.  
Då vi konstaterat att alla kanske inte vill gå till gymmet för att främja sin hälsa är vi av den 
åsikten att möjlighet till olika sorters friskvårdsaktiviteter ska finnas. Träning behöver inte 
innebära gym utan kan även bestå av dans, vandring, cykling. Vad än medarbetarna finner 
tillfredställande. Därför ska möjlighet till det ekonomiska bidraget finnas men vara kopplat 
till valfri fritidsaktivitet. Är detta vad näringslivet efterfrågar? Delvis, det är vad vi anser att 
medarbetarna efterfrågar. Även företagens ledning efterfrågar välmående medarbetare, vilket 
kommer att ge lönsamhet i längden. Men de efterfrågar även någon sorts bekvämlighet för att 
kunna och vilja redovisa företagets hälsa. Det ska vara enkelt att hantera och inte ta så mycket 
tid. 

Vad näringslivet efterfrågar är en kompromiss mellan ledningens och medarbetarnas viljor. 
Vilket i våra ögon innebär ett omfattande hälsoarbete som är lätthanterligt. Omfattande så att 
medarbetarna mår bra och känner att de satsas på. Lätthanterligt med syfte att visa 
lönsamheten för intressenter men ändå vara enkelt att sköta så att organisationens ledning inte 
suckar så fort det blir tal om deras hälsoarbete. 

I en artikel ser vi att företagare vet vad hälsobokslut är. Därför kan det tyckas att Liukkonen 
tillsammans med Aronsson och Malmquist har nått ut med sina idéer. Men de flesta chefer 
och företagare suckar djupt när hälsobokslut kommer på tal. Urban Dalborg tycker däremot 
att det är bra att på något sätt redovisa hälsa och andra mjuka resurser. Men samtidigt vill 
större delen av ledningen i Handelsbanken inte alls satsa på att redovisa dessa resurser.   

Analys V: 

Redovisningens uppgift är att styra en verksamhet, vilket kan göras genom intern och extern 
redovisning. Även hälsobokslut kan användas internt och externt för att kontrollera olika 
personalfaktorer. Skillnaden mellan internt- och externt hälsobokslut är att visa informationen 
beroende på vilka som ska läsa rapporterna, precis såsom det är för redovisningen. 
Handelsbanken vill att deras arbetsmiljöarbete ska påverka medarbetarna på olika sätt. 
Huruvida de lyckas eller inte vet de inte då ingen särskild redovisning av detta sker. I 
affärsidéerna berättar företagarna om visioner som god service, kompetens och personal. Vi 
kan alltså läsa, i det som återger det som företaget vill åstadkomma, att något otroligt viktigt 
idag är de anställda som säljer företagets produkter. Återigen visar det sig att personalen är ett 
företags största konkurrensfördel. Personalresultaträkningen kan även den användas för intern 
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styrning och för redovisning mot externa intressenter. T.ex. kan Handelsbanken via den 
interna personalresultaträkningen se hur de anställda mår samt att medarbetarna får härigenom 
en insikt i företagets egentliga kostnader. Personalräkningens externa användning används 
mot ägarna, intressenterna, för att redovisa t.ex. hur stor del personalkostnaderna är av de 
totala kostnaderna.  
 
Slutsats V: 
Då företaget i dagsläget kan bestämma själva vad som ska visas i den externa rapporteringen, 
bortsett från det som ska finnas med enligt lag, kan man visa det som höjer värdet. Samtidigt 
som det i internrapporteringen visas det som bör förbättras. På detta vis kan informationen 
som tas fram används optimalt ur företagets synpunkt. Den blir till nytta utåt mot t.ex. 
intressenter och kan därmed bidra till ökad trygghet för dessa. 
Den interna rapporteringen blir då ett underlag för hur man ska förbättra verksamheten. Här 
kommer organisationen förhoppningsvis kunna se om deras affärsidé ligger i fas med hur det 
egentligen fungerar i verksamheten.  
 
En kombination av externt och internt hälsobokslut och redovisning kan bidra till att 
organisation får en helhetsbild till syfte att förbättra verksamheten.  
 
Analys VI: 
I och med en ökad inkomst till företaget blir det (om inte kostnaderna rusar) lönsammare. Då 
lönsamheten är kvittot på medarbetarens prestation kan detta härledas till effektivitet. 
Effektivitet kan mätas genom skillnaden mellan resultatet av och det som investerats i 
projektet. Effektiviteten, lönsamheten, blir då det som kvarstår av projektet, vilket är alster av 
medarbetarens kompetens. Genom att använda nyckeltal kan man bli informerad om 
företagets lönsamhet. Det skrivs även i de bakomliggande studierna att de är människorna 
som arbetar i företaget som kan påverka lönsamheten. I företagens affärsidéer ser vi meningar 
som t.ex. bästa pris och service, konkurrenskraft med hjälp av effektivitet, pris och kvalitet 
och personal som överträffar kundens förväntningar. Personalen i sig är, om det skulle vara 
möjligt, en materiell tillgång. Då det knappast är etiskt att säga sig värdera den fysiska 
personen som en tillgång i ett företag, faller det sig naturligt att värdera personalens 
kompetens som immateriella tillgångar. Detta är inte möjligt, då årsredovisningslagen tydligt 
redogör för vad som ska tas upp. Personalen och dess kunskap kan inte tas upp som en 
tillgång då årsredovisningslagen begränsar tillgångar till något som man ska ha kontroll över. 
Att kontrollera personalen och dess kompetens är i synnerhet en omöjlig uppgift. 
 
Slutsats VI: 
Företagen visar här att de är rörande överens om att service, personalens påverkan av 
kunderna, är en mycket viktigt del i verksamhetens framväxt. För att effektivisera och göra 
verksamheten lönsammare krävs inte bara bra produkter utan tillverkarna av produkterna 
måste också trivas. Företagets viktigaste maskiner för tillverkningsprocessen underhålls och 
uppdateras kontinuerligt, även personalstyrkan behöver underhållas för att uppnå ”högsta 
standard”.  
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7 Egna reflektioner 
 

Detta kapitel behandlar författarnas egen idé. Den idé som uppkommit under arbetsgång.  

 
Vad kan vi göra för förbättringar i de redan existerande hälsoboksluten? 
Början kan faktiskt kopieras direkt från Malmquist och Aronsson - en hälsoberättelse. Där 
beskrivs hälsoläget på företaget under året. Kanske också andra faktorer som påverkar 
företagets effektivitet och lönsamhet. Såsom nyanställningar och uppsägningar, 
utbildningstillfällen och sjukfrånvaro. Vi har i vår slutsats kommit fram till att en 
personalrapport skulle vara lämplig för detta ändamål. 

 
Vad är en personalrapport? 
 

En personalrapport som vi önskar finns inte idag. Men det är någonting som borde finnas. En 
personalrapport ska omfatta det viktigaste för medarbetarna på varje arbetsplats. Det 
viktigaste i fråga om hur den anställde mår och trivs på jobbet. Men också det viktigaste för 
företaget; medarbetarnas hälsa samt att en personalrapport är lätthanterlig. Dessutom är 
personalrapporten skapad så att det lätt går att följa upp förändringar mellan åren.  

 
Det är svårt att utforma en personalrapport som passar alla typer av företag. Dock är det 
viktigaste själva hälsoberättelsen. Det kanske inte finns tid att redovisa siffror i ett företag. 
Men det borde alltid finnas tid att analysera siffrorna och sedan i ord redovisa årets 
hälsoarbete. 
  
1.  Hälsoberättelse 

 

Hur har hälsoläget på företaget varit under det senaste året? Har företaget investerat i något 
för att förbättra arbetsmiljön och de anställdas trivsel. Är personalen sjuk? Sjukare än vanligt 
eller ungefär som tidigare år? 

 
Förslag: Hälsoberättelse 

 

”Under året som gått har företaget gått sämre än väntat. Personalen har varit sjukare än 
tidigare och antalet långtidssjukskrivna har ökat sen föregående år. Detta kan till stor del bero 
på att när fler blev långtidssjuka så blev det tyvärr större belastning på den personalen som 
arbetade. Vilket ledde till fler övertidstimmar och mindre fritid. Under året har en person sagt 
upp sig medan vi har anställt en ny medarbetare. Personalens utbildningsarbete har också 
legat lite i skymundan. Då de anställda har fått täcka upp för varandra har deras utbildning 
blivit lidande. Vi hade ett utbildningstillfälle inbokat men fick ställa in detta på grund av för 
lite tid…”    
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2. Hälsobokslut 

 

Hälsobokslut redovisar själva hälsan i företaget. Totalt antal arbetade timmar i företaget. 
Totalt antal sjuktimmar i företaget. Hur många sjukfall som gått till långtidssjukskrivning och 
måste rehabiliteras. Hur många som kommit tillbaka från rehabilitering. Samt hur företagets 
personalomsättning har sett ut. 

 
Förslag Hälsobokslut 

 

Samtliga anställda (antal) 2006 2007 2008 
Arbetade timmar 12000 13000 13000 
Sjuktal (antal sjukfrånvarotimmar) 500 600 650 
Sjukfall (antal långtidssjukskrivna) 5 5 8 
Rehabiliteringsfall 1 1 3 
Återgångar 0 1 1 
Personalomsättning 2 4   1 

 
Tabellförklaring: Tabellen visar förhållanden beroende på antal anställda med utgångspunkt 
från redan existerande Hälsobokslut. 
 
Vårt hälsobokslut, ska ses som en del i en s.k. personalrapport. Detta hälsobokslut är gjort 
genom inspirerande blickar på Malmquist och Aronssons bokslut. Detta p.g.a. att det inte 
finns så många typer av hälsobokslut och vi tycker att deras är ganska enkelt. Paula använder 
sig av en typ, men som Thomas sa så används inte nyckeltal i hennes modell. Vi använder 
inte heller nyckeltal i vår modell men vi redovisar nyckeltal som en del av rapporten. 
 
3. Nyckeltalsredovisning 

 

Här redovisas nyckeltal som är av betydelse för företagets lönsamhet. Vilka förenklar och 
förtydligar uppföljningsarbetet då nyckletal gör det lätt att jämföra mellan åren. 

 
Förslag: Nyckeltalsredovisning 

 

Utbildningsnivå: utbildningskostnader/antal helårsanställda. 

Sjuktal: antal sjukfrånvarotimmar/ antal arbetade timmar x 100 
Rehabiliteringsfall: antal sjukfall som påbörjar dag 29/ antal arbetade timmar x 10000 
Återgångar: antal efter att dag 29 påbörjats/antal sjukfall som påbörjar dag 29 
Produktivitet: hur många tjänster har producerats med en viss arbets- eller kapitalinsats. 
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Då ett företag antagligen vill jämföra nyckeltal med föregående år är det lämpligt att göra en 
tabell för att redovisa utveckling mellan åren. 
 

Nyckeltal 2006 2007 2008 
Utbildningsnivå 1 666 1714 0 
Sjuktal 4.16 4.61 5.0 
Rehabiliteringsfall 4.16 3.84 6.15 
Återgångar  0 1 0.3 
Produktivitet 0.5 0.7 0.3 

 
Tabellförklaring: Nyckeltalen visar förhållandena så att de 
 kan jämföras över tiden 
 
4. Enkät 

 

En ytterligare del i personalrapporten är en enkät som redovisas i en tabell. Enkäten går ut till 
medarbetarna minst en gång per år och ska undersöka medarbetarna välmående och 
inställning till företaget, arbetsuppgifterna samt kollegor. Enkäten ska vara så anonym som 
det bara går för att få fram så ärliga svar som möjligt. Vikten av ärliga svar ska vara 
kommunicerad till medarbetarna. Ingen hänsyn ska tas till kön. Ålder är inte heller relevant 
men man får en aning om denna beroende på om man kartlägger utbildningens omfattning 
eller inte. Enkäten ska sedan redovisas i en tabell som ”medarbetarnas upplevda värde” för att 
sedan kunna dra slutsats i förhållande till lönsamhet och produktion. Härigenom tas det fram 
ett nyckeltal som kan användas för att jämföra utvecklingen över åren. Enkäten ska med andra 
ord ge en överskådlig bild över hur medarbetarna upplever det egna värdet i företaget. En 
form av kartläggning av medarbetarnas hälsa. 

 
Frågorna ska endast ha koppling till medarbetarnas situation på arbetet. Det är även av vikt att 
det är den anställdas upplevda värde som uppmärksammas och mäts vilket har betydelse i 
denna enkät.  Enkäten utformas så att den är lätt att fylla i. Hälsan hos medarbetaren är bättre 
desto högre tal som inringas. 
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Förslag: Enkät- Medarbetarnas Upplevda Värde 
 
Hur väl trivs du med dina kollegor? 
 1= Dåligt 
 5= Mycket bra 
 
 
1 2 3 4 5 
 
Vilken utbildningsnivå har Du? 
 1= Gymnasial utbildning 
 2= Högskole- eller Universitetsutbildning 
 3= Mer än 6månaders total utbildning inom företaget, utöver annan utbildning. 
 4= Alternativ1 kombinerat med alternativ 3 
 5= Alternativ 2 kombinerat med alternativ 3 
 
 1 2 3 4 5 
 
Jag tycker om att gå till jobbet. 
 1= Instämmer inte alls 
 5= Instämmer helt 
 
 
1 2 3 4 5 
 
Hur väl trivs du med dina arbetsuppgifter?  
 1= Dåligt 
 5= Mycket bra 
 
 
1 2 3 4 5 
 
Jag känner mig uppskattad på arbetet.  
 1= Instämmer inte alls 
 5= Instämmer helt 
 
 
1 2 3 4 5 
 
 
Jag känner att jag kan påverka verksamheten.  
 1= Stämmer inte alls 
 5= Stämmer mycket bra 



 

  42 

 
 
1 2 3 4 5 
 
Jag tycker att det är okey att sjukanmäla sig utan att egentligen vara sjuk. 
 1= Instämmer helt 
 5= Instämmer inte alls 
 
 
1 2 3 4 5 
 
Jag får förmåner.  
 1=Inga alls 
 5=revativt många (i förhållande till kollegor på HELA företaget) 
 
 
1 2 3 4 5 
 
Jag tar del av mina förmåner.  
(Har du inga förmåner behöver Du inte svara på denna fråga) 
 1=Inga 
 5=Samtliga 
 
1 2 3 4 5 
 
Enkätens resultat räknas samman och ett medelvärde utgör nyckeltalen som sedan används för 
att kartlägga medarbetarnas upplevda värde. Intervallen på nyckeltalen går mellan ett och fem 
där ett är sämst och fem är bäst. 
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Upplevt värde (totalt) 2006 2007 2008 
Trivsel med kollegor 3,6 4,1 4,3 
Utbildningsnivå 2,7 3,4 3,9 
Vilja att gå till jobbet 3,4 3,5 3,7 
Trivsel med arbetsuppgifter 2,1 2,5 3,4 
Uppskattning på arbetsplatsen 2,9 3,1 3,0 
Påverkan av verksamheten 1,0 1,5 2,1 
Sjukanmälningars betydelse 0,6 1,1 3,0 
Har förmåner 1,0 1,4 2,1 
Tar del av förmåner 1,2 1,3 1,9 

 
Tabellförklaring: Medarbetarnas samlade svar utgör ett medelvärde vilket  
 fungerar som nyckeltal. 
 
Personalrapporten har en inledande hälsoberättelse där det redogörs med ord själva hälsoläget 
inom organisationen. Detta avläses från mätningar som görs en gång per år och som sedan 
jämförs med tidigare års utveckling. Meningen med detta är att paralleller mellan företagets 
utveckling av produktivitet och medarbetarnas välmående. 
 
 
 
   
 
  Personalrapporten i korthet 
  1. Hälsoberättelse 
  2. Hälsobokslut       
  3. Nyckeltal 
  4. Enkät 
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8 Kritik 
 

I detta kapitel kommer kritik mot det egna arbetet lyftas fram. Bland annat genom kritik av 
metod och källor. 
 
I varje bok vi sökt fakta finns det nästan alltid något intressant att anteckna. Vilket upptäcks 
efter en tid ägnad åt många meningar vilka säger samma sak. Den mesta litteraturen inom 
detta ämne ter sig tyvärr på detta vis. Alltför mycket kringskrivande för att slutligen komma 
fram till något som, om man så önskade, skulle ha kunnat skrivas på betydligt färre sidor. 
Känslan av att en bok uppstår då forskaren inom ämnet vill göra sig ett namn uppstår mellan 
så gott som varje pärm. Vilket leder till att böckerna som finns inte har någonting nytt att 
komma med. Enda skillnaden vi kan uppfatta är att de formulerar sig annorlunda och gör 
några ändringar. Ytterligare kritik till litteraturen är dess ordval. I arbetet med att 
omformulera det som redan formulerats används ord som kan klassas som ovanliga i det 
svenska språket. Dessa termer och ord kan få författaren att framstå som mer kompetent än 
vad denne egentligen är, allt för att göra sig ett namn inom hälsobokslut. 
 
För att komplettera bristen på böcker som ger en bred aspekt har gjorts att många 
internetsidor använts. Internetkällor kan ibland uppfattas som oseriösa, då informationen kan 
ha skrivits av vem som helst. Hemsidor som t.ex. Wikipedia ger mycket information, där vem 
som helst kan gå in och ändra och passar därför inte i ett värdigt arbete. Vi har därmed endast 
använt oss utav hemsidor som tillhör seriösa företag och forskare.  
 
En annan del där vi själva varit kritiska under arbetets gång är att vi har använt oss av Thomas 
Aronsson och Claes Malmquists bok i litteraturstudien. Detta i samband med att vi, i den 
empiriska delen av arbetet, pratat med och frågat Thomas Aronsson om hälsobokslut. Detta 
samband kan klassas som partiskhet i arbetets utförande. Det kan även klassas som ett 
misslyckande, då det inte går att analysera teori och empiri av samma person. Anledningen till 
sambandet förklaras med andra aktörers tidsbrist. D.v.s. andra forskare vi försökt komma i 
kontakt med, ex. Paula Liukkonen, har inte haft tid eller tillfälle att ställa upp på intervju.   
Vi har under arbetets gång varit tvungna att kritiskt granska oss själva för att kunna presentera 
ett värdigt arbete.  
 
Att en medarbetarintervju valde att vara anonym kan ses på olika sätt. Vissa kan se det som 
något negativt då det inte går att kolla upp vem som blivit intervjuad. Andra som något 
positivt då personer som inte annars valt att ställa upp på en intervju nu kan göra det under ett 
fiktivt namn då bara arbetets författare vet vem personen egentligen är. Att personen valde att 
vara anonym kan även bidra till att den kunde svara mer helhjärtat på intervjufrågorna. Att 
intervjuobjektet valde att vara anonym ser vi med andra ord inte som en nackdel. Snarare som 
en fördel. Då vi känner att kritik mot det egna företaget kan vara mer ärligt på detta vis.  
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Vidare kan kritik riktas mot antalet intervjuobjekt i arbetet. Vilket endast kan förklaras med 
att tiden varit begränsat och att litteraturstudien tagit den största delen av tiden. Detta ger dock 
endast liten uppfattning för hur hälsobokslut används i praktiken. Men syftet med uppsatsen 
kan ändå uppfyllas. Då läsaren får en insikt i hälsoarbetets vikt. 
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9 Förslag till fortsatta studier 
 
I detta kapitel lämnar författarna förslag till fortsatt forskning inom området 
personalekonomi och hälsobokslut.  
 
Hela detta arbete är genomsyrat av kommentarer där vi skriver att det inte finns tillräckligt 
mycket information. I Sverige är personalekonomi ett litet, men viktigt ämne. Därför borde 
fler forskare fördjupa sig i den här typen av ekonomi. Det märks att näringslivet inte tar 
personalekonomi på stort allvar. Detta borde vara p.g.a att det inte är etablerat som en del av 
redovisningen. Om fler forskade inom detta område skulle fler människor bli medvetna om 
det och det kanske skulle bli en obligatorisk del i redovisningen.   
Detta är utgångspunkten för all fortsatt forskning. Men man kan alltid ”nischa” in sig på ett 
mindre område inom personalekonomi: 
Personalekonomiskt bokslut. Hur skulle det kunna se ut? Flera olika modeller? 
Hälsobokslut, detta kanske är mest relevant eftersom personalekonomiskt bokslut ansågs vara 
för svårt och hälsobokslut var ändå det senaste förslaget. Hur ska man kunna förenkla det och 
göra så att företagen använder sig av hälsobokslutet? 
Nyckeltal, studera vilka, kanske runt 10 nyckeltal, som är av störst vikt för näringslivet att 
mäta. Dessa ska vara oberoende av vilken bransch man är i. Sedan ska nyckeltalen på ett bra 
sätt redovisas så att företag kan jämföra mellan år men också mellan konkurrenter och andra 
branscher. 
 
För att spinna vidare på sista punkten ovanför kan, det även forskas vidare inom de förslagen 
vi gav i vår slutsats. Att fortsätta arbeta på personalrapportens framväxt, utveckling och 
användande. En rapport som kanske är enklare att genomföra eller en rapport med ett helt nytt 
synsätt?  Enkäten kan det också arbetas vidare på. Ett exempel kan vara att göra en 
undersökning huruvida enkätens utformande är användbar i näringslivet? Hur ser företag på 
idén med enkäten? Att anställda runtom i landet svarar på exakt samma frågor för att detta 
sedan ska redovisas i årsredovisningar?  
 
Det finns säkert andra sätt att räkna på medarbetarnas hälsa. Hur? 

� Vad är det egentligen näringslivet efterfrågar angående medarbetarnas 
hälsoredovisning?  

� Tycker de det är bra som det är när man redovisar sjukfrånvaron eller finns det 
någonting som bara måste få uttryckas i siffror som inte görs nu?  
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Bilaga 1 
 
Idéskissen nedan är den första som tog fram i detta arbete. Det är framtagen i ett tidigt 
stadium och är till för att tydliggöra författarnas kopplingar mellan de olika ämnena. 
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Bilaga 2 
Följande idéskiss är en efterföljare av den första. Denna idéskiss är en följd av författarnas 
mer framskridna litteraturstudie.
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Bilaga 3 
 

Skissen nedan illustrerar författarnas slutliga koppling mellan de olika delarna i studien. 
Denna har bidragit till den slutsats som presenteras i uppsatsen. 
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Bilaga 4 
 

Frågor till Urban Dahlborg 
1) Vad tror du påverkar att din personal/dina medarbetare gör ett bra/bättre jobb? 
- Har de anställda gymkort? 
- Har medarbetarna friskvårdstimme? 
- Om ja, utnyttjas dessa? Om nej, vad beror det på? 
- Utbildningen/Kompetensen påverkar den?  

 
2) Hur påverkar ledarens inställning personalen och företaget?  

 
3) Vad påverkar företagets värde, av sådant som inte tas upp i BR och RR? 

 
4) Hur skulle man kunna redovisa immateriella resurserna? 

 
5) Hur viktigt är det att kunna redovisa immateriella resurser? 

 
6) Kan en personalrapport förbättra något i företaget? 
- Motivationen? 
- Lönsamheten? 

 
7) Tjänar man på att satsa på medarbetarna? 

 
8) Vilka faktorer skulle du vilja mäta/Vilka fenomen hos din personal vill du se i siffror? 
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Bilaga 5 
 

Frågor till medarbetarna; Ylva och David Engvall 
1) Vilka faktorer tror du påverkar dig så att du gör ett bättre jobb? T.ex. träning, 

friskvårdstimme, övertidsersättning, utbildning? 
 

2) Hur påverkar ledarens inställning dig? 
 

3) Vad motiverar dig till att jobba? 
 

4) Drar du sig för att sjukskriva dig? 
 

5) Vad skulle du vilja att ledningen i ditt företag satsade mer på? Vad satsar de på idag? 
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Bilaga 6 

 

Arbetet med hälsobokslut går trögt 

 

Suck. Stön. Pust. 
Det är den vanliga reaktionen när vi ringer runt och frågar om hälsobokslut. Den positiva syn som 
arbetsgivarna i Metallgruppen har delas inte av industrin i allmänhet. 
 
Flera av dem Dagens Arbete pratar med kroknar när vi nämner begreppet ”hälsobokslut”. En del känner inte till det 
och andra vill inte ha mer pappersjobb. De jobbar redan tillräckligt med frågor som har med hälsa och arbetsmiljö att 
göra, anser de. 
 
”Jag studerade hälsobokslutsmodellen för ett par år sedan, men vi tycker inte att den ger oss något mervärde”, säger 
Stefan Persson som är chef för personalsupport på Scania. 

Grafiska fackförbundet och arbetsgivarna i Grafiska företagens förbund, GFF, säger att det där med hälsobokslut inte 
är något för deras bransch. 

”Man kan beräkna hur tusan man vill och välja vilka siffror man vill presentera”, säger Erik Georgii, 
arbetsmiljöombudsman på Grafiska fackförbundet. 

Göran Johansson, miljöansvarig på GFF, pekar på att grafiska företag ofta är små och har begränsade resurser. Mer 
statistik innebär mer byråkrati. 

Fackförbundet Pappers har vid ett par tillfällen försökt få arbetsgivarna att göra hälsobokslut. Men försöken har varit 
lama och inte lett någon vart, medger ombudsmannen Mikael Jansson. 

Johnny Johnsson, företagsläkare på Stora Enso i Fors, anser att det finns en övertro på hälsobokslut; siffror i sig löser 
inga problem. 

Hälsobokslut är ett relativt nytt begrepp. Det myntades i regeringskansliet år 2001 för att lyfta fram arbetsmiljöns 
betydelse, av vem är oklart (dåvarande näringsministern Mona Sahlin låter hälsa att det inte var hon). Men arbetet 
med att undersöka hälsa och lönsamhet är inte nytt. 

”Begreppen kommer och går”, säger Paula Liukkonen, docent i företagsekonomi och mamma till en modell för 
hälsobokslut. 
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”Redan på 70-talet talade man om social redovisning, senare har man talat om personalekonomi, men i grund och 
botten är det samma sak.” 

Så när signalerna kom från regeringen om hälsobokslut, utnyttjade forskarna medvinden och fyllde det nya begreppet 
med innehåll. Men några revolutionerande förändringar ute i arbetslivet blev det inte. 

Om det nu finns pengar att tjäna på att göra hälsobokslut, varför är det inte en självklarhet att de utförs? Varför går 
det så trögt? 

Therése Sandberg på Arbetslivsinstitutet gjorde häromåret en utvärdering av 50 projekt enligt Liukkonens modell. 
Resultatet blev inte alltför upplyftande, inte många gick hela vägen fram till ett genomarbetat hälsobokslut med 
efterföljande åtgärder. 

”Idealet vore en standard där man genomför medarbetarenkäter vartannat år”, anser Therése Sandberg. ”Men det 
krävs mycket för att det ska fungera. Det är ett partssamarbete och alla i organisationen måste vara med.” 

Ett företag som startade ambitiöst är Ovako Bar i Smedjebacken. Tre personer från personalavdelningen skickades på 
universitetskurs och enkäter delades ut till drygt 120 anställda på produktionsavdelningen. Knappt 50 personer 
svarade. Projektet nådde inte fram till målsnöret. 

Kerstin Knutsson, dåvarande personalchef på företaget som då hette Fundia, förklarar att de stötte på problem längs 
vägen: 

”Det var inte så lätt att få fram korrekta kostnader när man undersökte en särskild avdelning inom företaget. 
Dessutom hade vi inte ett tillräckligt bra datasystem.” 

Till saken hör att företaget fick ny ägare och bytte organisation; flera nyckelpersoner försvann. 

”Ändå tycker jag att vi lärde oss mycket under resans gång”, säger Kerstin Knutsson. 

På IF Metallklubben är ordförande Bo Sjelin och vice ordförande Charles Änsth inte lika nöjda. Nu, tre år efter det att 
projektet avslutats, har de bläddrat igenom rapporten för första gången. 

Det där var ett projekt som drevs utan fackets medverkan, säger de. Visst hade de kunnat komma med åsikter om 
de velat, men mer än så var det inte. Och att så få svarade på enkäten är inte konstigt, anser de. Ingen tror att en 
sådan leder någon vart. 

Nya eller ointresserade chefer, dåliga datasystem, bristande samarbete – en hinderbana på vägen mot lönsamma 
hälsoåtgärder? 

Teknikföretagens Björn Hammar bekräftar i stort sett den bilden. Han är luttrad efter många års arbete i ämnet och 
lägger upp en stor lunta med skrifter som kommit ut genom åren – från arbetsgivarsidan, märk väl. 

”Titta här: ’Mänsklig miljö – lönande investering’ från 1987, ’Skyddsingenjören – en lönsam konsult’ från 1988 och så 
vidare.” 

Kunskapen om att ergonomi är lönsamt och att dålig arbetsmiljö är dyr för företagen har spridits under åren, säger 
han. 

”Men tydligen har vi inte nått rätt personer i ledning och styrsystem.” 

Om detta är alla inblandade överens: ledningen måste vara med. 

Personalekonomen Thomas Aronsson har tagit fram en annan hälsobokslutsmodell än Paula Liukkonens och är 
konsult åt Holmprojektet. Han uppskattar att det trots allt gjorts omkring 300 hälsobokslut i Sverige, främst i stora 
företag, kommuner och landsting. 

Men storleken är inte avgörande. Det hänger på viljan, säger han och berättar om en Ica-butik med femtio anställda 
som genomfört ett hälsobokslut. 
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”Där var chefen jätteintresserad. Vill man så kan man.” 

 

 

Så kommer du igång med hälsobokslut 
• Förankra ordentligt i högsta ledningen! 
• Börja i begränsad omfattning. Upp till 300 anställda går utmärkt. 
• Informera/utbilda linjechefer och andra användare. 
• Skaffa från början en bild av vad som ska hända när hälsobokslutet är klart.  
• Var noga med att återrapportera resultaten av hälsoboksluten och enkäterna till de anställda. 
• Informera om resultaten från de första hälsoboksluten till övriga delar av företaget. 
• Mer information på: www.metodicum.se, www.paula-liukkonen.se eller mejla till: thomas.aronsson@bredband.net 
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