
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer och åtgärder som påverkar 

frisktalen på en arbetsplats 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Persson och Johanna Räsänen 
 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Examensarbete 01:2009 

Hälsopedagogprogrammet: 2006-2009 

Handledare: Susanna Göransson 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Factors and management which affect 

attendance in the workplace 

 
 

 

 

 

 

 

 

Marie Persson and Johanna Räsänen 
 

 

 

 

 

THE SWEDISH SCHOOL OF SPORT  

AND HEALTH SCIENCES 

Graduate essay 01: 2009 

Health Educator Programme: 2006-2009 

Supervisor: Susanna Göransson 
 

 

 



  

Förord 

Denna c-uppsats är skriven under våren 2009 vid Gymnastik- och idrottshögskolan i 

Stockholm. 

 

Vi vill med detta förord tacka de personer som på något sätt har varit involverade i arbetet 

med uppsatsen. Vi vill till att börja med tacka vår handledare, Susanna Göransson för hennes 

kunskap, engagemang, stöd och vägledning. Vidare riktar vi ett stort tack till det undersökta 

företaget och framförallt deras hälsoekonom som har ställt upp på intervju med efterföljande 

samtal och korrespondens och därigenom bidragit med värdefull och intressant information. 

Ett stort tack också till Peter Deagle som har hjälpt oss med den engelska översättningen samt 

personal på Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun där vi har fått låna lokaler och 

övrig utrustning som har underlättat arbetet för oss. 

 

Stockholm, mars, 2009. 

Marie Persson och Johanna Räsänen 



  

Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur arbetsplatser kan påverka personalens frisknärvaro 

genom mätning och uppföljning av denna samt av hälsofrämjande insatser. 

 

 Vilka effekter kan mätningar av närvaro, resultaten av mätningarna samt 

interventioner/insatser ge? 

 Vilka tänkbara faktorer kan påverka frisktalen vid en arbetsplats? 

 Hur kan man förstå kopplingen mellan frisktal och ekonomisk lönsamhet?  

 

Metod 

En kvalitativ ansats valdes med tanke på uppsatsens undersökande innehåll och karaktär. 

Studien bygger på en litteraturgenomgång inom för uppsatsen relevanta områden och en 

undersökning av ett industriföretag.  

 

Resultat 

Aktuell litteratur och forskning visar på det positiva sambandet mellan medveten mätning, 

analys och uppföljning, hälsofrämjande arbetsklimat och ökande frisktal samt ekonomisk 

lönsamhet och stigande produktivitet. Det undersökta företaget arbetar aktivt på detta sätt och 

har ökat frisknärvaron vilket har resulterat i stora besparingar och välmående och motiverad 

personal. Ledarskapet, integrationen av hälsofrågor inom samtliga delar av organisationens 

arbete samt människosynen och kulturen gör det undersökta företaget till en attraktiv och 

hälsofrämjande arbetsplats – ett företag i tiden.  

 

Slutsats 

Resultatet av den här studien pekar på att mätningar, uppföljningar och insatser kan göra 

positiv skillnad för ett företags frisktal. Ett engagerat och medvetet ledarskap som bjuder in 

till delaktighet, integrerar och synliggör hälsofrågor och ger dem en strategisk roll kan skapa 

en välmående och attraktiv arbetsplats med motiverade medarbetare. Detta i sin tur bidrar till 

att höja ”företagets varumärke” på arbetsmarkanden och öka produktiviteten samt den 

ekonomiska lönsamheten. 

 



  

Summary 
 

Aims and objectives 

The aim of this paper is to illustrate how the workplace can affect employee attendance, 

through evaluation, follow-up and health promoting inputs. 

 

 To what effect can evaluation of attendance, the results of evaluation and intervention 

give? 

 What possible factors can affect attendance? 

 How does one understand the connection between attendance and economic viability? 

 

Methodology 

A qualitative approach was chosen taking because of the papers investigative contents and 

characteristics. The paper is a study based on a review of relevant literature within the subject 

plus an industry analysis. 

 

Results 

Current literature and research show a positive connection between deliberate evaluation, 

analysis and follow-up, increased attendance, advancement of the prevention of ill health, 

economic viability and a rise in productivity. The business which was analysed is pro-active 

in these areas and has an improved absence management which has resulted in large 

economic benefits and a healthier and more motivated personnel. Leadership, integration of 

health issues within all sections of the business, human outlook and culture have all attributed 

to an attractive and healthy workplace- a company of the times. 

 

Conclusions 

The results of this study indicate that evaluation, follow-up and input can make a positive 

change for a businesses employee attendance. A committed and attentive leadership which 

encourages participation, integrates and addresses health issues by giving them a strategic role 

can create a prosperous, attractive workplace with motivated employees. This in turn 

contributes to increased productivity and higher economic benefits. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till att vi valt att studera ett speciellt företags insatser, uppföljningar och åtgärder 

för att öka personalens hälsa och dess frisknärvaro är att vi vill utnyttja möjligheten det ger att 

fördjupa oss i ett företags rutiner vad gäller arbete enligt ovan. Vi tror att detta sällan görs på 

ett ändamålsenligt sätt och vi vill därför även sätta oss in i eventuella svårigheter och tidigare 

forskning kring detta. Det är vanligt att göra punktinsatser i form av ett antal aktiviteter som 

kan vara kostsamma och som man hoppas ska ge resultat utan att vare sig veta om insatserna 

är de rätta eller vad det förväntade resultatet ska bli.
1
 Mätningar genomförs men man tar sig 

inte tid till att förstå utfallet, vilket också kan ses som ett stort problem.
2
 Genom utförda 

mätningar har man funnit samband mellan att driva en vinstgivande och lönsam verksamhet 

och att ha en arbetsplats där medarbetarna trivs och mår bra.
3
  

 

I flertalet av den litteratur som vi har tagit del av ligger fokus på frisknärvaro och frisktal, 

istället för på sjukfrånvaro och sjuktal. Betoningen ligger på att lyfta fram det salutogena 

istället för det patogena.
4
 
5
  

 

”Många gånger förstärks problemen medan framgångsrika lösningar på olika problem inte får 

lika stort utrymme. Människor kan därigenom bli uppgivna och passiviserade och uppleva en 

negativ framtidstro”.
6
  

 

Även i hälsofrämjande arbete är det viktigt att sätta upp mål att arbeta mot, och genom att 

lägga fokus på det önskade tillståndet istället för på problemet blir det lättare att nå målet. När 

man som organisation ska gå från ohälsa till hälsa är det av största vikt att de uppsatta målen 

är gemensamma och accepterade, nedbrutna på individnivå, tidsatta och mätbara samt 

utmanande och realistiska . För detta krävs att samtliga medarbetare känner engagemang och 

                                                 
1
 Niclas Cronsell, Jörgen Engvall, Per Karlsson: Hälsoarbete & hälsobokslut – en handbok för arbetsgivare 

(Näsviken: Björn Lundén Information AB, 2003) s. 33 
2
 Paula Liukkonen, Hälsobokslut – förslag till mätning, analys och diskussionsfrågor,(Norsborg: OskarMedia, 

2002) s. 2 
3
 Ulf Johanson, Anders Johrén: Personalekonomi idag (Uppsala Publishing House AB, 2007) s. 97 

4
 Bosse Angelöw, Friskare arbetsplatser: Att utveckla en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats 

(Lund: Studentlitteratur, 2002) s. 17-18 
5
 Cronsell, s. 7 

6
 Angelöw, s. 15 
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delaktighet.
7
 WHO, World Health Organization (Världshälsoorganisationen), anser att 

delaktighet är ett centralt begrepp för att generera förutsättningar för hälsa. Delaktigheten, den 

enskilda medarbetarens möjlighet till påverkan, är kanske den viktigaste framgångsfaktorn, 

såväl i hälsopromotion som i förändringsarbete över huvudtaget. Detta signalerar till 

medarbetaren att dennes kunskap och kompetens i sammanhanget är viktig och värdesätts.
8
  

Vår fallstudie berör ett företag som från år 2003 och framåt har arbetat aktivt med att 

genomföra insatser för personalen, mätt frisknärvaro, gjort uppföljningar och därefter studerat 

effekterna av åtgärderna. På detta sätt har företaget kunnat dra slutsatser av sina insatser och 

fått möjlighet att återanvända förvärvad kunskap för framtida satsningar. Man vet vad som har 

varit lyckade åtgärder och inte. Inte desto mindre har man dessutom gjort stora ekonomiska 

vinster. Under år 2009 finns planer på att göra en pilotstudie av en mindre organisation inom 

företaget där man inför ett s.k. hälsobokslut.
9
 

 

1.2 Ett historiskt perspektiv på hälsa 

Johnsson (i Långtidsfrisk – Så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet) konstaterar vid en 

återblick drygt 100 år tillbaka i tiden att samhället har förändrat sig vid flera tidpunkter. Det 

har skett ett antal paradigmskiften varav ett ägde rum omkring sekelskiftet 1900 då man gick 

från bondesamhälle till industrisamhälle. Jordbrukets roll minskade på ett par generationer 

från 80 till 20 % av Sveriges sysselsättningsgrad vilket medförde många stora förändringar 

och en ökad ohälsa för framförallt den manliga delen av befolkningen.  

 

Även nästa paradigmskifte som inträffade på 1980-talet då industrisamhället övergick till IT-

samhälle, innebar en ökad ohälsa och stigande sjukfrånvaro. Den nya organisationskultur som 

uppstod på 1990-talet förde med sig ökade personalgrupper för varje chef vilket i sin tur ledde 

till minskat personalinflytande och genom detta, en stigande ohälsa för personalen. 

Akademiker, högre chefer och kvinnor i 30-årsåldern var de nya grupperna som stod utan 

sysselsättning. Kraftiga neddragningar vid samma tid inom vård, skola och omsorg drabbade 

till största del kvinnor.
10

 

 

 

                                                 
7
 Johnny Johnsson, Anders Lugn, Birger Rexed, Långtidsfrisk - Så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet, 

(Ekerlids förlag, 2003) s. 28-30, 177-183 
8
 Anders Hanson, Hälsopromotion i arbetslivet (Studentlitteratur, 2004) s. 177-178, 227 

9
 Information från hälsoekonomen på företaget (intervju) 

10
 Johnsson, s. 18-22 
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1.3 Ett historiskt perspektiv på personalekonomisk utveckling, HRA  

(Human Resource Accounting) 

 

”Idén med HRA baseras på den anställde, individen, som en tillgång, inte som en kostnad.”  

 

Redan under romarriket hade man tankegångar om personalekonomiska beräkningar och även 

1800-talets ekonomer hittade flera stödjande argument för detta. Tillämpningsförsök och 

teoribildningar ökade rejält under 1960-talet med USA i spetsen, England och Frankrike 

följde tätt efter. Modeller för personalbeskrivningar som en tillgång i balansräkningen och 

olika kalkylmodeller för investering av personalutbildning samt kostnadsberäkningar för 

sjukfrånvaro och personalomsättning utvecklades av redovisningsekonomer.  

 

Mellan åren 1966-71 forskades och validerades beräkningsmodeller för personalkostnader 

och personaltillgångar. Fram till 1976 ökade västvärldens, Australiens och Japans intresse av 

HRA och flera tillämpningsförsök gjordes. HRA fick dock under denna tid ett rykte om sig att 

bara handla om ”putting people on the balance sheet”. Efter 1976 avtog intresset för HRA, så 

även i Sverige. Forskningen blev mer komplicerad och forskningsresurserna räckte inte till 

eller saknades och företagen var inte heller längre lika intresserade av att ställa upp på 

forskningen. Under 1980-talet tog intresset återigen fart tack vare att flera företag bestående 

av mänskligt kapital ökade i antal. En viktig händelse för HRA-forskningen skedde inom den 

amerikanska flottan och man tror att HRA bidrog till att människor sågs och behandlades som 

värdefulla tillgångar. I Sverige ökade också intresset igen och lagstiftning avseende 

personalekonomisk redovisning diskuterades.
11

  

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter och forskning inom området 
 

Detta stycke innehåller dels teoretiska utgångspunkter som förklarar definitioner och begrepp 

som författarna anser vara relevanta för uppsatsen. Den innehåller även en omfattande analys 

av den forskning och vetenskap samt artiklar och övrig litteratur författarna tagit del av och 

som bidrar till att besvara frågeställningarna.  

 

 

                                                 
11

 Ulf Johansson/Marianne Nilson, Personalekonomiska beräkningars användbarhet – en sammanfattning, NR 

92/2, (Edsbruk: Akademitryck AB, 1992) s. 3-4 
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1.4.1. Forskningsläget 

Den svenska hälsoekonomiska forskningen som finns på flera universitetsinstitutioner och 

forskningsorgan anses hålla en mycket hög internationell klass. Detta säger Michael 

Drummond, professor och ordförande vid Centre for Health Economics, University of York i 

Storbritannien i en artikel i läkartidningen.
12

  

 

Några av områdena där de mest betydelsefulla insatserna har gjorts är: 

 utvärdering av hälsoeffekter 

  utvärdering av ekonomiska aspekter och medicinska metoder, t.ex. inom SBU 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering) 

 (individers) efterfrågan på hälsoområdet
13

 

 

Kommande genomgång kommer att innehålla och sammanfatta delar av befintlig forskning 

inom området. 

 

1.4.2. Hälsa 

Hälsa kan definieras på en mängd olika sätt och det är svårt att hitta en enda definition som 

fungerar i alla sammanhang. Hälsobegreppet har genomgått förändringar de senaste åren. Den 

biomedicinska förklaringen är att ”hälsa ska definieras som frånvaro av sjukdom”. För att 

komplettera med en mer humanistisk inriktning måste hälsa också bygga på ”upplevelser av 

meningsfullhet, känsla av sammanhang och välbefinnande på olika sätt”.
14

 WHO har genom 

åren förändrat sin definition av hälsa.  

1948 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott 

frånvaro av sjukdom och handikapp”.
15

 

 

I slutet av 1970-talet myntades ”hälsa för alla” 

 

”Målet för hälsoarbete är att uppnå en sådan nivå av hälsa att det stöder människor att kunna 

leva socialt och ekonomiskt produktiva” 

                                                 
12

 <http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/5/5489/LKT0647s3696_3697.pdf > 2009-03-02 
13 <http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/5/5489/LKT0647s3696_3697.pdf > 2009-03-02 
14

 Kristina Pellmer, Bengt Wramner, Grundläggande folkhälsovetenskap, , (Stockholm: Liber AB, 2007) s. 9 
15

 <http://www.ne.se/artikel/208127> 2009-01-22 

http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/5/5489/LKT0647s3696_3697.pdf
http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/5/5489/LKT0647s3696_3697.pdf
http://www.ne.se/artikel/208127
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Flera kompletteringar av hälsodefinitionen har gjorts under slutet av 1990-talet av flera än 

WHO och hälsa har kommit att betyda inte bara ett välbefinnande utan även en möjlighet för 

social och personlig utveckling.  

 

”Med begreppet hälsa menas ett jämviktstillstånd av fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och 

andligt välmående, vilket både är en resurs och en förutsättning för mänskligt liv.” 

 

”Begreppet hälsa inbegriper fyra var för sig lika viktiga värdebegrepp, nämligen långt liv, 

friskt liv, rikt liv och jämlikt liv.”
16

 

 

I uppsatsen ”En hälsoekonomisk studie vid Volvo Lastvagnar Tuve – på avdelningarna Axel 

och Chassi” har vi funnit en intressant definition av hälsa skriven av Paul Bellaby (Bellaby, 

1999, Sick from work – The body in employment s.10 f). Citatet som följer är skrivet av 

uppsatsförfattarna: ”Enligt Bellaby har begreppet hälsa både en positiv och en negativ 

betydelse. Den positiva betydelsen refererar till ett psykiskt välbefinnande av livskvalitet. Den 

refererar också till förmågan att klara av ett arbete. Dessa bör dock inte blandas ihop, det är 

fullt möjligt att vara frisk men ändå oförmögen att arbeta. Inte heller behöver en person som 

är fullt kapabel att arbeta nödvändigtvis känna tillfredställelse i det arbete han eller hon utför. 

Till den negativa dimensionen av hälsa hör sjukdom, detta för att hälsa kan benämnas som 

frånvaro av sjukdom.”
17

 

 

1.4.3. Salutogenes och patogenes 

Begreppet salutogenes beskriver vad som bidrar till att vi behåller eller förbättrar hälsan. 

Begreppet patogenes beskriver vad som bidrar till att framkalla ohälsa och sjukdom och 

används i arbete som är sjukdomsbotande och sjukdomsförebyggande.
18

 

 

1.4.4. Hälsofrämjande och hälsopromotion 

Anders Hanson (i Hälsopromotion i arbetslivet) skriver att hälsopromotion i Sverige och 

health promotion internationellt har starka drag av ett salutogent, främjande tänkande men att 

det i det dagliga livet inte har så stor betydelse om man i begreppet inkluderar såväl 

                                                 
16

 Pellmer, s. 10-11 
17

 <http://www.paula-liukkonen.se/uppsatser/Volvo_HB.pdf> s. 19 2009-02-12 
18

 Hanson, s. 36, 49 

http://www.paula-liukkonen.se/uppsatser/Volvo_HB.pdf
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sjukdomars botande, förebyggande som främjande, d.v.s. även delar av det patogena. 

Däremot menar han att det vid t.ex. forskning, när olika professioner samarbetar 

gränsöverskridande samt när värdet av en insats skall bedömas är desto viktigare att vara 

tydlig i sin definition av begreppet hälsofrämjande eller health promotion.
19

 

 

WHO: s sätt att uttrycka hälsofrämjande (enligt Medin och Alexandersson i BEGREPPEN 

Hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie) har utvecklats till att dels stå som ett begrepp 

och dels som en generell term för det arbete eller de ageranden som anses vara 

hälsofrämjande. WHO uttrycker att begreppet hälsofrämjande syftar till att ”stödja personlig 

och social utveckling genom att tillhandahålla sådan information, hälsoutbildning och 

kunskap, som ökar individens möjlighet att bemästra tillvaron på olika strukturella nivåer.”
20

 

Även Staffan Hultgrens definition (i Folkhälsoarbete) syftar till att underlätta och stödja den 

enskilde i dess beslutsprocesser av olika slag.
21

  

 

Hälsopromotion kan ses som en utveckling och ett preciserande av det mer generella 

begreppet hälsofrämjande som hade sin början på 1970-talet men har rötter ända till WHO:s 

första definition av hälsa på 1940-talet. Begreppet hälsopromotion svarar på frågan hur vi 

åstadkommer en förändring i riktning mot ett tillstånd där hälsan förbättras och bevaras. Det 

beskriver synsätt, kunskaper och metoder genom vilka hälsans bestämningsfaktorer, de s.k. 

friskfaktorerna, kan lyftas fram och stärkas.
22

  

 

1.4.5. Känsla av sammanhang – KASAM 

Aron Antonovsky föddes i USA 1923 och blev i slutet på 1960-talet känd som en ledande 

företrädare inom medicinsk sociologi. Han utbildade läkare och studenter om betydelsen av 

att se hela människan i sitt sammanhang och i tanken att hälsa består av flera dimensioner. 

Parallellt med detta utvecklade han sina tankar kring sambanden mellan stress och ohälsa, den 

salutogena modellen och hälsans kontinuum med de två polerna hälsa och ohälsa där 

människan vid olika tillfällen befinner sig. Han konstaterade att genom att, oavsett var på 

kontinuumet man befinner sig, fråga sig hur det kommer sig att människor rör sig mot 

hälsopolen kunde varje individ bli ett föremål för hälsofrämjande insatser.  

                                                 
19

 Ibid.,. s. 36, 49-52, 163 
20

 Jenny Medin, Kristina Alexanderson, BEGREPPEN Hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie 

(Studentlitteratur, 2000) s. 120 
21

 Staffan Hultgren, Folkhälsoarbete (Stockholm: Bonnier utbildning, 2002) s. 19 
22

 Hanson, s. 12, 16, 32-33 
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Antonovsky myntade KASAM som består av de tre centrala begreppen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet är den grundläggande förutsättningen som 

beskriver i vilken utsträckning all information och alla uttryck i tillvaron upplevs skapligt 

förnuftsmässigt gripbara, strukturerade och förutsägbara. Den individ som har en stabil 

förmåga att bedöma och förstå verkligheten, varför saker och ting är och blir som de blir har 

en hög grad av begriplighet och möjliggör för sig själv att hantera situationer som uppstår i 

livet på ett konstruktivt sätt. Hanterbarhet beskriver innebörden i och vikten av att kunna se 

att man med hjälp av egna och/eller sin omgivnings resurser kan skapa sig möjligheter att 

hantera krav och situationer som uppstår (i det dagliga livet). Istället för att passivt vänta på 

och acceptera det som sker ser man till att styra händelserna åt önskat håll. Meningsfullhet är 

KASAM-begreppets svar på livets alla varför-frågor, dess motivationskomponent. 

Meningsfullheten framstår som den viktigaste komponenten inom KASAM-begreppet, och 

utan den blir varken hanterbarheten eller begripligheten särskilt långvarig. Känner man 

dessutom meningsfullhet och motivation i situationer är det troligt att man finner både 

kunskap och resurser till att lösa en uppgift. Ett starkt KASAM blir en avgörande faktor för 

att kunna röra sig mot hälsopolen i kontinuumet, att uppnå en god hälsa.
23

 

 

1.4.6. Personalekonomi 

Personalekonomiska institutet definierar (i Personalekonomiska beräkningars användbarhet – 

en sammanfattning, NR 92/2) personalekonomi som ”hushållning med mänskliga resurser.” 

Det finns två perspektiv bakom den människosyn som ligger bakom begreppet 

personalekonomi och det är individperspektivet respektive ledningsperspektivet. När de 

personalekonomiska beräkningarna görs med ett organisationsperspektiv och en verksammare 

sparsamhet med personalen som resurs, ses det som ett ledningsperspektiv. När beräkningarna 

görs ur ett organisationsperspektiv och även för individens skull talar man om 

individperspektivet.  

 

Personalekonomiska beräkningar definieras som ”tillämpning av ekonomiska 

beräkningsmetoder på åtgärder eller frågeställningar som gäller de mänskliga resurserna.” 

”Personalekonomiska beräkningar blir ett medel för att synliggöra personalekonomin i en 

organisation.”  

                                                 
23

 Ibid., s. 109-115 
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Vid personalbeslut är personalekonomiska beräkningar användbara då de: 

 ”synliggör kostnader för olika handlingsalternativ” 

 ”benar upp problem” 

 ”utvecklar språk och argument” 

 ”ökar handlingsbenägenheten och därmed hushållningen”
24

  

 

Det finns även vissa saker som är hindrande vid personalekonomiska beräkningar. Dessa är 

främst: 

 ”rådande personal- och företagspolicy” 

 ”att lokal förankring och företagsanpassning saknas” 

 ”att personalekonomisk kunskap saknas”
25

 

 

1.4.7. Hälsoekonomi 

Hälsoekonomi benämns i folkhälsovetenskapligt lexikon som ”ett tillämpat vetenskapsområde 

som studerar frågeställningar inom hälso- och sjukvården med metoder och teorier hämtade 

från den ekonomiska vetenskapen”.
26

  

 

1.4.8. Hälsobokslut 

Regeringens 11-punktsprogram, Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet, beskriver 

hälsobokslut som en redovisning av hälsoläget bland de anställda där avsikten är att öka 

utvecklingen inom personalekonomisk redovisning.
27

 Programmet innebär i korthet att 

arbetsförhållandena och arbetsmiljön bör förbättras för att arbetsskador och sjukdomar ska 

kunna undvikas.
28

 Lagstiftningen idag säger att arbetsgivare måste redovisa sjukfrånvaro i 

bokslut och årsrapporter.
29

 

 

                                                 
24

 Ulf Johansson/Marianne Nilson, Personalekonomiska beräkningars användbarhet – en sammanfattning, NR 

92/2, (Edsbruk: Akademitryck AB, 1992) s. 4, 15, 20 
25

 Ibid., s. 15 
26

 Urban Janlert, Folkhälsovetenskapligt lexikon,(Stockholm: Bokförlaget Natur och kultur (i samarbete med 

folkhälsoinstitutet), 2000) s. 138 
27

 <http://www.regeringen.se/content/1/c4/27/47/ece7624c.pdf> 2009-01-22 
28

 Paula Liukkonen, Hälsobokslut – vägen mot bättre hälsa och bättre arbetsmiljö (Norsborg: OskarMedia, 

2003) s.8 
29

 <http://www.prevent.se/arbetsliv/artiklar/artikel.asp?id=1545> 2009-03-12 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/27/47/ece7624c.pdf
http://www.prevent.se/arbetsliv/artiklar/artikel.asp?id=1545
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Hur ska man tolka vad ett hälsobokslut innebär? Enligt lag är privata arbetsgivare, stat, 

kommun och landsting skyldiga att i sin årsredovisning redovisa de anställdas sjukfrånvaro. 

De som inte behöver redovisa är de företag som har färre än 10 anställda. Förutom de 

anställdas totala sjukfrånvaro skall kvinnor och män redovisas var för sig liksom i tre olika 

ålderskategorier, 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre. Även redovisning av 

långtidssjukskrivna skall ske och med det menas att man ska ha varit sjukskriven 60 dagar 

sammanhängande eller mer. Om ett företag har 35 män och en kvinna anställd skall företaget 

inte specifikt redovisa tiden för kvinnan eftersom gruppen är färre än 10 och informationen 

får inte kunna kopplas till en enskild person.
30

 

 

1.4.8.1. Verksamhetsuppföljningar och hälsobokslut 

Verksamhetsuppföljningar är något av det viktigaste inom ett företag. De måste följa sina 

aktiviteter och veta hur resultatet blivit och på vilka sätt de har uppnåtts. Att söka bakom 

siffrorna och förstå deras samband är verksamhetsuppföljningens hela idé.
31

 Medan 

personalekonomer mer arbetar med nyckeltal, (siffror/tal som definierar ekonomiska 

relations- eller jämförelsetal för att synliggöra ett företags ekonomiska situation, ofta i 

jämförelse med andra företag
32

) försöker Paula Liukkonen visa på orsak-och-verkan-

sambanden för siffrorna/talen där hon utgår från uppföljningar och verksamhetsstyrningar i en 

organisation.
33

 Om man lär sig hur organisationens processer fungerar blir handlingssättet 

som ligger till grund för processerna och siffrorna uppenbarade. Liukkonen anser vidare att 

hälsoboksluten är en arena för dialog, delaktighet och utveckling.  

De tre inriktningarna för begreppet hälsobokslut är:  

 Nyckeltalsredovisning och personalekonomi 

 Rehabiliteringsekonomi 

 Hälsobokslut som ett led i verksamhetsuppföljningen
34

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Cronsell, s.33 
31

 Paula Liukkonen, Verksamhetsuppföljning med inriktning på personalen, ekonomin och organisationen 

(Norsborg: OskarMedia, 2000) s.13 
32

 <http://www.ne.se/kort/nyckeltal> 2009-04-28 
33

 Liukkonen, 2003, s. 7 
34

 Liukkonen, 2000, s. 13  

http://www.ne.se/kort/nyckeltal
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1.4.8.2. Skäl för att komma igång med ett hälsobokslut 

Det kan finnas flera skäl till varför ett företag vill testa, införa eller delta i ett 

hälsobokslutsprojekt. Ur boken ”Hälsobokslut – vägen mot bättre hälsa och bättre 

arbetsmiljö” finner vi dessa motiv:  

 

”Vi lär nytt”: Företaget som lär sig genom att göra största delen av arbetet själv är för 

deltagarna en stark drivkraft. Peter Senge myntade begreppet ”lärande organisation” och 

menade att, lära sig genom praktik är det bästa sättet att lära sig något nytt.  

 

”Vi testar våra rutiner”: Man har funnit att vid t.ex. byte av system som redovisar tid, 

personal, arbetsmiljö m.m. har kunnat hitta brister i befintliga system och att man därigenom 

har kunnat göra grundligare och mer exakta kravspecifikationer vid beställning av nya eller 

uppgraderade system/programvaror.  

 

”Vi satsar på ett systematiskt arbetsmiljöarbete”: De som arbetar med arbetsmiljöarbete ser 

hälsobokslutet som en kartläggningsmetod att integrera i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

”Vi vill investera i hälsa”: Arbetet med hälsobokslut genererar i verkliga underlag för hälso- 

och arbetsmiljöinvesteringar. Man kan också se vad effekterna varit vid omorganisationer, 

bemanningsstrategier, investeringar m.m. alltså orsaker av genomförda beslut rent 

organisatoriskt sett över lång tid. 

 

”Vi vill kommunicera bättre”: Detta argument framförs ofta av personer inom 

företagshälsovård, försäkringsbolag eller liknande där man arbetar med hälsofrågor, för att 

lära sig ett redovisningsspråk och genom detta kunna förstå och bemöta kunderna bättre. 

 

”Vi vill bli bäst i klassen”: Här vill man gärna synas utåt och i media. Kanske är detta inte det 

bästa sättet vid en fortsatt överlevnad av det i annars goda syftet. De verkliga ledarna som till 

sist blir de som får rubrikerna är ofta de som skapar i tysthet och inte söker den allmänna 

publiciteten.  

 

Som en sammanfattning av varför det finns olika skäl till att använda hälsobokslut kan vi säga 

att genom ett fastställande av motiven ges även handlingsmandat. Vid vaga motiv blir även 
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handlingsmandatet vagt eller kanske blir det inte av alls. Det gäller att ha starka motiv och 

stark handlingskraft för att förankra ett hälsobokslutsarbete i ett företag.
35

 

 

1.4.9. Humankapital 

Humankapital benämns i NE, Nationalencyklopedin, som ”human resources, HR, människors 

kunskaper, färdigheter och andra till produktionsförmågan bidragande fysiska och psykiska 

egenskaper som förvärvats genom bl.a. utbildning”.
36

 

 

1.4.10. Sjuktal och ohälsotal  

Sjuktal definieras som antalet utbetalda dagar med sjukpenning per inskriven försäkrad under 

en tolvmånadersperiod.
37

 ”Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, 

arbetsskadepenning, rehabiliteringspenning, förtidspension och sjukbidrag från 

socialförsäkringen per sjukpenningförsäkrad samt försäkrade med hel förtidspension eller helt 

sjukbidrag. Ohälsotalet har mätts fr.o.m. år 1997.”
38

 

 

Det är bland de unga som den största ökningen av korttidssjukskrivning finns. Tidningen 

Arbetsliv har presenterat en artikel från september 2002 där man har studerat olika statistiska 

källor och finner att sjuktalet ökade för de unga med 4,6 dagar mot 3,4 för alla 

åldersgrupper.
39

 Nyare statistik har utan framgång sökts av författarna. Det är fler äldre än 

yngre som inte har några sjukfrånvarodagar. I folkhälsoguidens information från 2004 har var 

tredje person varit borta 1-7 dagar, alltså haft s.k. korttidssjukfrånvaro, vilket alltså var 

vanligare bland unga än bland äldre. Fenomenet är välkänt, men orsakerna okända.
40

 
41

 Dock 

kan det spekuleras i om anledningarna till detta hänger samman med att arbetets roll har 

förändrats till att innebära mer än ”enbart” lön och status, det ska även innebära välmående, 

stimulans och utmaningar. Om arbetet blir trist anses det vara lättare att stanna hemma och ta 

en sjukdag.
42

 Att värdera arbete endast som ett sätt att försörja sig på är det inte många som 

                                                 
35

 Liukkonen, 2003, s. 37-41 
36

 <http://www.ne.se/artikel/1125149> 2009-01-22 
37

 Statens offentliga utredningar, Kan vi räkna med de äldre?, Bilaga 5 till LU 2003/04, SOU 2004:44, s. 62.  

<http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/02/79/a2eed8e0.pdf> 2009-02-12 
38

 Liukkonen, 2003, s.24 
39

 <http://www.prevent.se/arbetsliv/artiklar/artikel.asp?id=2112>, 2009-02-19 
40

 <http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Arbetsliv/Arbetsliv%20-

%20rapporter/Arbetsh%c3%a4lsorapport%202004.pdf>, s. 18 2009-02-19 
41

 Paula Liukkonen, Vad kostar frånvaro och för hög personalrörlighet, (Stockholm: Andrén & Holms 

Boktryckeri AB, 1994) s. 15 
42

 Johnsson, s. 23 

http://www.ne.se/artikel/1125149
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/02/79/a2eed8e0.pdf
http://www.prevent.se/arbetsliv/artiklar/artikel.asp?id=2112
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Arbetsliv/Arbetsliv%20-%20rapporter/Arbetsh%c3%a4lsorapport%202004.pdf
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Arbetsliv/Arbetsliv%20-%20rapporter/Arbetsh%c3%a4lsorapport%202004.pdf
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gör idag. Det har uppstått ett ökat möjlighetsmedvetande vad gäller livsstil rent generellt och 

där ingår även val av yrke.
43

 

 

Liukkonen anser att larmrapporter om för hög sjukfrånvaro skapas av den allmänna debatten 

och beror på vilken organisation det är som skickar ut signalerna, inte på fakta. Hon har även 

noterat att dessa uppgifter uppenbarar sig vid tillfällen då det krävs budgetförstärkning, hjälp 

med nyetablering av verksamheter, tillskjutning av utvecklings- och forskningsmedel m.m. 

Kan sjukfrånvaron användas som ett skäl men med fullständigt andra avsikter – från 

organisationers eller särskilda personers behov av att profilera sig till att tvinga fram en 

höjning av budgeten?
44

 

 

1.4.11. Ledarskap 

Ledarskap är varje försök att påverka någon eller någras beteende.
45

 Det beskrivs även som 

konsten att leda människor och studiet av denna konst. Ledarskap har getts olika betydelse, 

från att utmålas som en särdeles exceptionell, sällsynt och värdefull förmåga, till att beskrivas 

som en yrkesroll som inte är mer värd än någon annan. Ledarskap är en mer informell 

beteckning medan chefskap är en formell. Detta innebär att vara chef är något man har som 

yrke eller befattning medan ledarrollen kan vara en mer spontan uppgift.
46

 Ledaren kan ses 

som en möjliggörare och en kritisk framgångsfaktor för en organisations strävan att uppnå 

hälsa, effektivitet och lönsamhet.
47

  

 

En svensk undersökning gjord på 3275 personer (inom vård, omsorg och utbildning) visar att 

ett gott ledarskap ökar personalens närvaro, hälsa och välmående på arbetsplatsen. Samma 

studie visar också att ökade belöningar och erkännanden samt respekt för individen från 

ledningens sida har starka samband med minskade sjuktal. Delaktighet och ett öppet klimat 

med ”högt i taket” där man vågar uttrycka sin åsikt eller sin ståndpunkt är också indikatorer 

för ett hälsosamt ledarskap och en frisk arbetsplats. En arbetsplats med en ledning som inte 

ser hälsa och sjukdom som enbart individens ansvar utan som något som även påverkas av 

                                                 
43

 Liukkonen, 2003 s. 34-35 
44

 Liukkonen, 2003, s. 31-32 
45

 <http://www.chefsakademin.se/publ/pdf-files/nyckelchefledarskap.pdf> s. 1 2009-01-30 
46

 <http://sv.wikipedia.org/wiki/Ledarskap> 2009-01-30 
47

 Johnsson, s. 18, 180-181 

http://www.chefsakademin.se/publ/pdf-files/nyckelchefledarskap.pdf
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ledarskap
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samhället eller organisatoriska faktorer har visat sig ha högre frisknärvaro. Slutligen sägs 

också att ledarens och ledningens attityd till hälsofrågor har en avgörande roll.
48

  

 

En annan studie vi tagit del av belyser sambanden mellan hälsosamt ledarskap, upplevelsen av 

en tillfredställande arbetssituation, en sjunkande sjukfrånvaro och minskat antal 

förtidspensioneringar. Den visar också att ett positivt ledarskap leder till ökad produktivitet 

och organisatorisk lönsamhet.
49

 

 

1.4.12. Integration 

Ordet integration betyder enligt NE ”process som leder till att skilda enheter förenas; även 

resultatet av en sådan process”.
50

  

 

”Workplace Health Promotion has to be integrated in all important decisions and all areas of 

organizations.” 

 

Detta står att läsa i Luxemburgdeklarationen från år 1997
51

 och anses vara särskilt viktigt av 

den anledningen att det mesta som sker på arbetsplatsen i mindre eller större omfattning är 

eller kan vara kopplat till medarbetarnas hälsa. Därför bör också hälsofrågorna finnas med i 

den kontext där beslut fattas, skriver Hanson (i Hälsopromotion i arbetslivet). Ju större 

utrymme hälsofrågorna får inom organisationens olika delar och ju större medvetenheten om 

dem blir, desto fler kopplingar kommer man också att kunna göra till organisationens 

ordinarie aktiviteter. Hälsoaspekter bör eller kan integreras i beslutsfattande, policyer, 

verksamhetsplaner och mål, organisering, kompetensutveckling, ledning och ledarskap, 

kvalitetsarbete, arbetsplatsträffar/möten, medarbetarsamtalet.
52

 Även Guy Ahonen, professor i 

personalekonomi vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors, anser att de anställdas hälsa 

oundvikligen behöver vara kopplad till verksamhetens grunduppgifter. På så sätt blir 

personalens välbefinnande en del av organisationens generella strategi.
53

 

 

                                                 
48

 Lotta Dellve, Katrin Skagert, Rebecka Vilhelmsson, Leadership in workplace health promotion projects: 1- 

end 2-year effects on long-term work attendance, (European journal of public health 2007 oct;17(5)) s.. 471-476 
49

 Jaana Kuoppala, Anne Lamminpää, Juha Liira, Harri Vainio, Leadership, Job Well Being, and Health Effects 

– A Systematic Review and a Meta-Analysis, (Journal of occupational and environmental medicine / American 

College of Occupational and Environmental Medicine, 2008 Aug; 50(8)) s.. 904-912 
50

 <http://www.ne.se/sok/Integration?type=NE> 2009-03-06 
51

 Hanson, s. 214 
52

 Ibid., s. 214-215 
53

 Svemin, <personalekohalsaaug08.pdf (560 kB)> s. 9 2009-03-04 

http://www.svemin.se/BinaryLoader.aspx?OwnerID=351235b5-8204-413b-82fd-83ee462b0691&OwnerType=2&ModuleID=a8429cd5-a9d9-4e2b-a1d8-4a7cf26cd7a3&PropertyCollectionName=Content&PropertyName=Files&ValueIndex=0
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1.4.13. Hälsofrämjande åtgärder 

Hälsofrämjande åtgärder kan beskrivas som ett sammanfattande begrepp på aktiviteter som 

har till syfte att förbättra hälsan. Det innebär även att stärka kroppens motståndskraft mot 

angrepp på hälsan samt att förbättra hälsan, där hälsan ses som individens subjektiva 

upplevelse och något annat än sjukdom.
54

 Vi har tagit del av en systematisk granskning och 

metaanalys gjord på litteratur rörande arbetsplatsrelaterad hälsa. Den visar att aktiviteter som 

inkluderar träning, livsstil och ergonomi ger bra effekt för välmående på arbetet men att 

hälsopromotion på arbetsplatsen bör innefatta såväl den fysiska som den psykosociala 

arbetsmiljön.
55

 

 

1.4.14. En organisations hälsa – ett friskt företag – en hälsofrämjande arbetsplats 

Liukkonen (i Hälsobokslut – förslag till mätning, analys och diskussionsfrågor) tar upp bl.a. 

dessa komponenter vid definitionen av en hälsofrämjande arbetsplats; en öppen 

kommunikation, personalmedverkan och arbetsplatsdemokrati, fortbildning och förnyelse, 

mångfald, institutionsmoral, rättvisa belöningar och erkännanden, ekonomisk trygghet, 

människovänlig teknik, hälsofrämjande arbetsmiljö, meningsfullt arbete, balans mellan arbete 

och privatliv, samhällsansvar och miljöskydd.
56

 

 

Socialt stödjande arbetsklimat, självstyrande grupper och flexibla arbetstider och arbetsplatser 

är åtgärder som kan påverka hälsa och välbefinnande hos stora grupper av människor. Det 

innebär även stora möjligheter för den enskilda individen att välja och leva med en livsstil 

som skapar välmående. Man bör också ta hänsyn till kopplingen mellan arbetsliv och privatliv 

eftersom människors olika möjligheter, behov och önskemål kan göra att en arbetsplats 

behöver individanpassa sina hälsofrämjande insatser och alltså även inkludera situationer 

utanför arbetsplatsen.
57

 För att nå resultat med friskvårds- och hälsosatsningar är det viktigt 

att den berörda medarbetaren, för att nå varaktiga resultat, är delaktig och har ett eget 

engagemang till sin livsstilsförändring. Ledningens roll blir här att stödja och möjliggöra 

                                                 
54

 Janlert s. 139 
55

 Jaana Kuoppala, Anne Lamminpää, Päivi Husman, Work Health Promotion, Job Well-Being, and Sickness 

Absences – A Systematic Review and Meta-Analysis, (Journal of occupational and environmental medicine/New 

York Lipincott Williams and Wilkins 1996—2008 nov; 50(11)) s. 1216-1227 
56

 Liukkonen, 2002, s. 13 
57

 Ewa Menckel, Lars Österblom, Hälsofrämjande processer på arbetsplatsen – om ledarskap, resurser och egen 

kraft, (Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2000) s. 26-27 
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denna förändring.
58

 Hälsopromotion som förändringsprocess kräver ett tydligt syfte, skapande 

av delaktighet och att ha långsiktigt perspektiv. Att ha enstaka föreläsningar om 

hälsorelaterade ämnen ger inget varaktigt resultat. Ett lyckat hälsopromotivt arbete kräver ett 

legitimt syfte, en struktur för genomförandet och någon eller några som leder processen.
59

 En 

amerikansk undersökning vi tagit del av visar att arbetsplatsen är en viktig arena för 

hälsopromotion och sjukdomsprevention och att människor, för att förebygga risken för 

sjukdom, måste ges möjlighet att göra hälsosamma val i sin arbetsmiljö. Arbetsplatserna bör 

även kunna erbjuda hälsosam mat och uppmuntra till fysisk aktivitet. I undersökningen säger 

man säger vidare att de arbetsplatser som har satsat på hälsa med målet att minska risken för 

att kroniska sjukdomar uppstår, har lyckats väl.
60

  

 

1.4.15. Två modeller 

Nedan följer två modeller tagna ur litteraturen, som vi valt att döpa till modell 1 (ur boken 

Långtidsfrisk – Så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet) och modell 2 (ur boken 

Hälsopromotion i arbetslivet). Dessa beskriver hur det kan se ut inom olika organisationer 

beroende på om de har ett salutogent eller ett patogent synsätt i sitt arbete med hälsorelaterade 

frågor. 

 

Modell 1: 

 Den röda ”reagerande organisationen” identifierar sjukdom hos individen eller 

organisationen, den vårdar och botar samt rehabiliterar. Bristen på effektivitet mäts och 

man inväntar och är rustade för s.k. brandkårsutryckningar. Oavsett om det gäller 

missnöjda kunder, förlorade ordrar eller sjuk och frånvarande personal finns en plan för 

hur man ska hantera situationen när den väl inträffat. 

 Den gula ”medvetna och förebyggande organisationen” identifierar ohälsa och 

ohälsofaktorer samt undanröjer dessa. Risken för ineffektivitet mäts. Den här 

organisationen försöker identifiera och eliminera faror innan de uppstått genom att arbeta 

förebyggande och mycket energi läggs på att undvika allt sådant som inte är bra för 

organisationen. Man vet inte om det/något kommer att inträffa, men man är beredd utifall 

att. 

                                                 
58

 Gunnar Andersson, Anders Johrén, Sture Malmgren, Effektiv friskvård Lönsammare företag, (Stockholm: 

Prevent, 2004) s. 14-15 
59

 Hanson, s. 146 
60

 Helena Leurent, K. Srinath Reddy, Janet Voûte, Derek Yach, Wellness in the Workplace: A multi-stakeholder 

health-Promoting Initative of the world economic forum,(Am J Health Promot 2008;22[6]:379-380) 
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 Den gröna ”framgångsrika och främjande organisationen” identifierar hälsa och 

hälsofaktorer samt förstärker dessa. Man har identifierat hur det är när det är som bäst och 

är medvetna om vilka faktorer som leder till både hög frisknärvaro och god lönsamhet. 

Såväl ledning och ledare som medarbetare arbetar kontinuerligt med att förstärka dessa 

faktorer.  

 

För framgång på lång sikt är det av största vikt att tonvikten läggs i det gröna fältet men vid 

t.ex. sjukdom behöver röda och gula insatser göras.
61

 

 

Modell 2:  

 En omogen, passiv arbetsplats eller organisation kännetecknas av en hierarkisk 

centraliserad struktur, sluten kommunikation, stelhet, regelanpassning och en 

människosyn som anser att medarbetaren är en passiv mottagare av arbetsuppgifter.  

Synen på hälsoarbete är att det är individens eget ansvar, det är åtgärdsbaserat utifrån 

behov och lagstiftning och hälsoarbetarens roll är utföra traditionella tjänster utifrån sin 

profession. 

 En mogen, aktiv arbetsplats eller organisation kännetecknas av en flexibel, öppen struktur 

med delegering av ansvar, öppen kommunikation, samarbete, situationsanpassning och en 

människosyn som ser medarbetaren som en aktiv medskapare i sin arbetsmiljö. 

Hälsoarbetet ses som en strategisk fråga som är en viktig del i utvecklingsarbetet, det 

finns en långsiktighet och strategier på såväl individ- och grupp- som organisationsnivå 

med komplettering i form av rehabilitering och förebyggande insatser. Hälsoarbetarens 

roll är utvidgad till att vara en koordinator i ett tvärfunktionellt arbete med såväl interna 

som externa resurser.  

 

Denna modell beskriver olika organisationers möjligheter och förutsättningar till och sätt att 

arbeta eller inte arbeta med hälsa och hälsopromotion genom att använda sig av 

ytterlighetsbegreppen omogen, passiv organisation respektive mogen, aktiv organisation. 62 

 

 

 

                                                 
61

 Johnsson, s. 28-30, 168-175 
62

 Hanson, s. 223-224 
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1.5 Faktorer som inverkar på hälsan 

Man har funnit starka samband mellan arbetsrelaterad hälsa i form av inflytande och 

delaktighet och graden av krav och kontroll över arbetssituationen samt det sociala stödet på 

arbetsplatsen. Detta gäller för såväl den enskilde medarbetaren som för arbetsgruppen.
63

  

Bl.a. visar en svensk fallstudie av ett svenskt industriföretag att en ökad personlig kontroll 

över arbetssituationen bidrar till ökad hälsa och välmående. Kombinationen av möjligheten 

till egna initiativ, självbestämmande delaktighet och goda kommunikations- och 

informationskanaler från ledningen är andra viktiga friskfaktorer.
64

 

 

Det är också av väsentlig betydelse att chefen är ”opinionsbildare” vid införandet av 

hälsoutveckling för personalen. Det chefen gör syns mer än det chefen säger. Vill man som 

företag skapa en friskare personal med en egen medvetenhet om vikten av att upprätthålla en 

bra hälsa bör man föra upp hälsoutveckling högt upp på agendan.
65

  

 

Ett flertal vetenskapliga studier visar att en normal sjukfrånvaro hos en genomsnittlig grupp 

människor ligger inom 2-4 %. Siffror under 2 % kan tyda på att personalen arbetar trots 

sjukdom, s.k. skadlig sjuknärvaro, och över 4 % frånvaro klassas som översjukfrånvaro.
66

 

Statistik från år 2007 utgiven av Svenskt Näringsliv, tidsanvändningsstatistiken visar dock på 

att den totala sjukfrånvaron det året låg något högre, på 4,5 % men att den stadigt sjunkit 

sedan år 2004. Tjänstemännen har en betydligt lägre sjukfrånvaro (2,5 %) än arbetarna  

(6,7 %) och så har det sett ut genom åren.
67
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 <http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/arbete.pdf> 2009-03-04 
64

 Andrea Eriksson, Bjarne Jansson, Bo J.A. Haglund, Runo Axelsson, Leadership, organization and health at 

work: a case study of a Swedish industrial company, 

<http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dan015v1> 2009-02-10 
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 Bengt Hallin, Per Karlsson, Tommy Leijding, Elin Siggstedt, Hälsoutveckling – att bygga det friska företaget, 

(Björn Lundén Information AB, 2002) s. 48 
66

 Johnsson, s. 25-26 
67

 <http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetstid/Sjukfranvaro/> 2009-02-25 
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Tabell 1 –  Sjukfrånvaron i Sverige 1999 – 2007  

 År Arbetare Tjänstemän Totalt 

1999 6,8 2,5 4,6 

2000 7,5 2,8 5,2 

2001 8,3 3,2 5,7 

2002 9,0 3,4 6,1 

2003 9,1 3,3 6,1 

2004 9,0 3,1 5,8 

2005 7,8 3,1 5,2 

2006 7,4 2,9 5,0 

2007 6,7 2,5 4,5 
 

 

Källa: Svenskt Näringsliv, tidsanvändningsstatistiken 

 

För att stävja den stigande sjukfrånvaron började ett av Sveriges största statliga bolag att sätta 

upp mål, göra mätningar och analysera resultaten av dessa. Fokus sattes på att skapa 

hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser. Genom att sänka sin sjukfrånvaro från 

utgångsvärdet på 4,5 % till 3,7 % sparade företaget 40-50 miljoner kronor. Målet är initialt att 

nå 3,5 %.
68

  

 

1.6 Regeringens folkhälsoarbete ”En förnyad folkhälsopolitik” 

I proposition 2007/08:110 har regeringen i sin utformning av en förnyad folkhälsopolitik 

utgått från en helhetssyn på människan vilket innebär att hon har behov som är såväl 

kroppsliga, själsliga som andliga. Ett folkhälsoarbete som är effektivt har ett ansvarstagande 

som är gemensamt och samverkande mellan den offentliga och den ideella sektorn, grupper 

samt den enskilda individens varierande behov. Genom detta folkhälsoarbete ökar 

möjligheterna till förståelse och påverkan av individens egna hälsotillstånd samt utveckling av 

hälsofrämjande arenor för utveckling av dessa metoder. ”Ett viktigt syfte med regeringens 

folkhälsopolitik är att förmedla kunskap och insikt som gör det möjligt för människor att dels 

fatta självständiga hälsobeslut grundade på fakta, dels utveckla sådana färdigheter som krävs 

för en hälsosam livsstil. Stora förbättringar av folkhälsan kan åstadkommas om den enskilde 

har möjlighet att ta, och tar, ett ökat ansvar för sin hälsa.” 

                                                 
68

 Lisa Monique Söderlindh, ”Friska medarbetare – en sund investering”, Hälsa för lönsamhet (Tematidning i 

Dagens Industri, november 2006), s. 14 
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”Det är angeläget att personalens delaktighet och medansvar är centrala delmål för att 

åstadkomma samordnade insatser på lokal nivå.” 

 

”Oavsett samverkanspartner är behovet av systematiska uppföljningar av vidtagna åtgärder 

centralt, då kunskap om vilka insatser som leder till förbättring ofta kräver upprepade 

prövningar av resultat. Ökad kunskap om effektiva insatser kan även vara ett sätt att öka 

tillämpningen av forskningsresultat i praktiken.” 

 

”Folkhälsoarbetet bör ha människans behov av integritet och valfrihet som grund och bygga 

på sambandet mellan hälsans villkor och individens förutsättningar. Det hälsofrämjande 

inslaget i det förebyggande folkhälsoarbetet bör betonas.”
69

  

 

Regeringen avsatte år 2008, 115 miljoner kronor för att förstärka och intensifiera arbetet inom 

folkhälsopolitiskt särskilt viktiga områden och avser att fortsätta med samma summa årligen 

t.o.m. 2010. Medlen kommer att användas framför allt till att stödja och stärka föräldrar i sitt 

föräldraskap, främja fysisk aktivitet och bra kostvanor, öka arbetet med 

självmordsförebyggning samt minskandet av tobaksbruket.
70

 

 

1.6.1. Målområde 4 – Hälsa i arbetslivet 

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige utgörs av folkhälsopolitikens elva målområden 

som anger centrala bestämningsfaktorer för hälsan.
71

 

Regeringen bedömer (i Prop.2007/08:110 7) att ”En viktig uppgift inom arbetsmiljöpolitiken 

bör vara att på olika sätt se till att risker för skador och ohälsa minimeras samtidigt som 

arbetets positiva faktorer utvecklas.” Skälen för regeringens bedömning är att ”Arbetsmiljö är 

en viktig fråga både för den enskildes hälsa och välbefinnande, för verksamheternas 

utveckling och därmed även för förutsättningarna för tillväxt och konkurrens.” 

 

Utformningen av arbetsmiljön ska inte utgöra någon risk för att anställda ska råka ut för 

ohälsa eller skadas. Det är viktigt att det ges möjlighet att skapa jämvikt mellan privatliv och 

arbetsliv. Även för dem som har en begränsad arbetsförmåga måste arbetslivet utformas på ett 

                                                 
69

 Prop.2007/08:110 7 <http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/09/78/2ee01484.pdf> 2008-03-04 
70
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71
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sådant sätt att plats också ges för dem. Kraven kommer att öka på att allt fler vill och kan 

arbeta fram till pensionsåldern, spår den framtida demografiska utvecklingen vilket i sin tur 

leder till att de yrkesverksamma blir allt färre.  

 

Den framtida arbetsmiljöpolitiken arbetar med att ge förutsättningar till en arbetsmiljö där 

utslagning till följd av olycksfall och ohälsa förebyggs. Även så många som möjligt av dem 

som befinner sig långt från arbetsmarknaden ska ges möjlighet att komma in, bli kvar och 

samtidigt få utvecklas i arbetslivet.
72

 

 

1.7 Att göra mätningar och analyser  

Innan mätningar görs, skriver Liukkonen (i Hälsobokslut – förslag till mätning, analys och 

diskussionsfrågor), är det viktigt att utarbeta konkreta och mätbara mål samt att förankra 

dessa i organisationens vision, mål och handlingsplaner. Måluppfyllelsen ska sedan integreras 

i företagets totala verksamhetsuppföljning. En definition av hälsa görs eftersom hälsa kan 

bestå av olika variabler beroende på person, organisation och situation.  

 

Några frågor att ställa sig är vilka jämförelser ur den egna statistiken som ska göras. Ska man 

rikta sig mot företag inom branschen, mot andra branscher eller internt? På vilka sätt mäts 

hälsan? Vad i personal- och ekonomistatistiken som finns inom ett företag kan vi använda oss 

av? Hur många områden som helst kan egentligen mätas men fem till sex tal ur den egna 

statistiken anses vara lämpliga att välja ut. Det viktiga är att mäta det som har betydelse 

avseende information av den egna personalen. Delaktigheten i framtagningen av mätbara mål 

är viktigt för förståelsen av varför mätningar är viktiga.
73

 Studier visar flera samband mellan 

olika former av ohälsa och företags lönsamhet.
74

 Vid mätningar ska fokus ligga på det man 

vill mäta och de ska ske på organisations- och gruppnivå, aldrig individnivå. Genom att vara 

långtidsfrisk, d.v.s. att ha varit anställd minst 3 år och inte haft frånvaro p.g.a. sjukdom en 

enda dag på 2 år, bidrar medarbetaren förutom att vara närvarande på arbetsplatsen även till 

resultatet vad gäller produktivitet och kvalitet samt höjer den sociala trivseln.
75
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”För de flesta företag handlar det inte om ATT man ska satsa på personal, det viktiga är VAD 

man ska satsa på. Då är det bra att kunna mäta och se vad en specifik satsning ger.”
76

  

 

Vid insatser inriktade på att stärka hälsan eller förutsättningarna för personalens hälsa, bör 

man fokusera på att mäta förändringen av hälsa, d.v.s. frisknärvaron (och inte ohälsa, 

sjuktalen) när man ska värdera effekten av insatserna. För att skapa ett framgångsrikt arbete 

med att främja hälsa, motverka ohälsa och höja produktiviteten inom företag och 

organisationer bör man initialt göra en kartläggning av de anställdas hälsa, livsstil och 

arbetsmiljö. Denna kartläggning ska sedan återkopplas dels på individnivå men även på 

gruppnivå och åtgärder och handlingsplaner upprättas för att insatser ska kunna ske inom en 

snar framtid. Processen ska vara förankrad på alla nivåer i organisationen och det ska finnas 

ett långsiktigt aktivt engagemang i hälso- och arbetsmiljöarbetet tillsammans med tillräckliga 

resurser. Den anställde ska vara delaktig i såväl den egna arbetsplatsens resultat som i 

förändringsarbetet för densamma. Arbetsrelaterad hälsa och annan hälsa bör kopplas 

samman.
77

 

 

1.8 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med uppsatsen är att belysa hur arbetsplatser kan påverka personalens frisknärvaro 

genom mätning och uppföljning av denna samt av hälsofrämjande insatser. 

 

 Vilka effekter kan mätningar av närvaro, resultaten av mätningarna samt 

interventioner/insatser ge? 

 Vilka tänkbara faktorer kan påverka frisktalen vid en arbetsplats? 

 Hur kan man förstå kopplingen mellan frisktal och ekonomisk lönsamhet?  

 

Frågorna kommer vi att besvara genom att ta del av tidigare forskning i form av litteratur, 

vetenskapliga studier och uppsatser under rubrik 1.5 (Teoretiska utgångspunkter och 

forskning inom området). Vi kommer även att presentera den fallstudie vi gjort som till 

största del baseras på en djupintervju vid det aktuella företaget och det presentationsmaterial 

vi tillhandahöll vid detta tillfälle. Utifrån resultatet kommer vi slutligen att diskutera och föra 

egna resonemang kopplade till litteraturen.  

                                                 
76
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2 Metod 

 
2.1 Avgränsningar  

Trots att vi väljer att ha en salutogen framtoning på vår studie kommer vi vid vissa tillfällen, i 

syfte att underlätta för läsaren, att använda oss av begreppen sjuktal och ohälsotal istället för 

frisktal. Vi har för att få en helhet valt att ta upp några fler begrepp under rubrik 1.5 

(Teoretiska utgångspunkter och forskning inom området) än de vi använder oss av i resultat- 

och diskussionsdelen. 

 

2.2 Val av metod 

En kvalitativ ansats valdes med tanke på uppsatsens undersökande innehåll och karaktär. 

Studien bygger på litteraturgenomgång samt en undersökning av ett företag där de nya 

tankebanorna inom hälsa, ekonomi och insatser för att främja personalens hälsa studerades. 

Insamling av materialet har skett systematiskt i form av läsning av relevanta uppsatser, studier 

och undersökningar som matchar vårt ämnesval, sökning i databaser samt en djupintervju 

med inspelning och anteckningar med efterföljande, främst skriftlig korrespondens och 

dialog. Informationen har beroende på sin karaktär bearbetats genom läsning, tolkning och 

transkribering. Intervjun finns inte transkriberad i sin helhet p.g.a. tekniska problem som 

uppstod i samband med intervjun, se vidare under rubrik 2.5 (Validitet och reliabilitet). 

Utsagorna har använts till att belysa hur en organisation kan arbeta och för att tolka 

organisationers agerande i ljuset av tidigare forskning och praktik inom området. 

 

2.3 Urval  

Vi har valt att studera ett av Sveriges ledande industriföretag avseende deras hälsoarbete 

främst rörande mätningar av frisktalen och uppföljning av dessa samt insatser som gjorts för 

att främja hälsa. Bakgrunden till att just detta företag valdes ut var att en av författarna, 

genom personliga kontakter, fick en inblick i och vetskap om att man hade lyckats öka 

frisktalen genom sina satsningar på hälsa och friskvård. Enligt företaget har detta skett 

framförallt genom mätningar och analys av resultaten. En kontakt förmedlades till företagets 

hälsoekonom som var välvillig till att ställa upp för en intervju. Parallellt med detta har vi 

även genomfört en omfattande genomgång inom för ämnet aktuell och relevant litteratur. 
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Hälsoekonomen, en man i 50-årsåldern, har en delad tjänst som motsvarar 50 % som 

hälsoekonom och 50 % som controller. Han har arbetat på företaget sen han gick ut 

gymnasiet, (mer än 25 år) med undantag för folkhögskolestudier till fritidsledare. Efter 

utbildningen fick han en tjänst som liknar den som företagets hälsoutvecklare har idag. I 

samband med att företaget startade sitt arbete med mätningar formades hans tjänst till det den 

är idag. 

 

I vårt fall har valet att utgå ifrån en kvalitativ ansats där uppsatsen omfattas av enbart en 

person och ett företag inte gett möjlighet till vare sig generalisering eller jämförelser, men det 

behöver inte vara ett problem eller en svaghet då det inte har varit vår avsikt. Vi har istället 

sett det som en fördel att få möjlighet att fördjupa oss i och fånga företagets och individens 

reflektioner i så rik mängd som möjligt. Jämförelser görs även mellan intervjun och den 

litteratur vi tagit del av. 

 

2.4 Procedur  

Arbetet inleddes med litteraturgenomgång i form av bokanalyser, artikelsökning och 

uppsatsläsning på aktuella ämnesord.  

 

Tidigt i arbetsprocessen tog vi kontakt med Stefan Lundström, civilekonom, hälsoekonom 

och hälsorevisor på Ekodemos. Detta eftersom vi genom den personliga kontakten enligt 

urvalet hade fått kännedom om hans breda kompetens och givande föreläsningar inom 

hälsoekonomi. Det var Stefan Lundström som poängterade vikten av att fokusera på frisktal 

istället för sjuktal, något vi tagit fasta på i denna uppsats.  

 

Vi genomförde en intervju (som spelades in) på hälsoekonomens arbetsplats där båda 

författarna var med. Frågorna e-postades enligt överenskommelse i förväg för att han i lugn 

och ro skulle kunna ta del av dessa inför intervjun och för att hinna ta fram eventuellt material 

till själva intervjutillfället. Vid intervjutillfället erhölls även ett presentationsmaterial 

innehållande företagsspecifik information. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet  

Med validitet menas att man mäter det som man avsett och är relevant i sammanhanget och 

inte något annat. I vårt fall, att vi ställer frågor och söker litteratur utifrån ämnesord, som är 
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relevanta för vår frågeställning. Reliabilitet i sin tur innebär tillförlitlighet och pålitlighet i 

mätförfarandet. Kvalitativ reliabilitet kan påverkas av såväl den tekniska utrustning som 

används som av hur forskaren behandlar och tolkar materialet.
78

 I vårt fall godkändes frågorna 

av vår handledare och inspelningsutrustningen och dess funktioner av oss själva samt att vi 

båda förde anteckningar vid intervjun. Vi har också låtit vår intervjuperson ta del av resultatet 

och våra tolkningar av intervjun samt att han har fått korrigera vid behov. Intervjun har inte 

kunnat transkriberas i sin helhet då det trots att diktafonen visade att inspelning pågick inte 

fanns någon ljudfil när vi skulle transkribera. Vi finner detta ytterst anmärkningsvärt då 

diktafonen vid test innan intervjun fungerade. 

Då vår ansats är kvalitativ och undersökningen av företaget snarast kan betecknas som en 

pilotstudie inom ett tämligen nytt forskningsområde är möjligheter att generalisera resultaten 

från det undersökta företaget till att gälla för svenska företag i allmänhet begränsad. Detta har 

inte heller varit avsikten i upplägget av denna uppsats. Däremot kan den kunskap som samlats 

och den diskussion som förs med exempel ur denna utvalda organisation användas för att få 

en mer generell förståelse av ett komplext kunskapsområde. Den kan också lyfta fram och 

belysa möjliga faktorer som påverkar frisktalen i företag även om sambanden dem emellan är 

svåra eller kanske till och med omöjliga att exakt mäta eller beskriva. 

 

3 Resultat 

Resultatet av undersökningen, baserad på intervjun och ett presentationsmaterial innehållande 

företagsspecifik information, kommer att presenteras under ett antal rubriker. För läsbarhetens 

skull har vi valt att lägga företagspresentationen här i resultatet istället för under rubriken 1.1 

(Bakgrund). Trots att resultatet även innefattar delar av litteraturgenomgången under rubrik 

1.5 (Teoretiska utgångspunkter och forskning inom området) kommer dessa begrepp inte att 

beskrivas här. Läsaren hänvisas istället till rubriken enligt ovan. Under rubriken 4 

(Diskussion), kommer vi att diskutera resultatet och jämföra med tidigare forskning och den 

litteraturgenomgång vi har genomfört samt lägga in egna kommentarer och reflektioner.  

 

3.1 Det undersökta företaget 

Företaget, som uppmärksammats i media och som vidare benämns som ”det undersökta 

företaget”, har varit verksamt sedan 1891. De är såväl en av världens äldsta som ledande inom 

tung industri och fortsätter att växa. Antalet anställda i företaget globalt är ca 36 000, varav 45 
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% inom den växande försäljnings- och serviceorganisationen. I Sverige finns drygt 12 000 

anställda, varav ca 9 000 vid huvudanläggningen, som är målet för undersökningen och där 

intervjun genomfördes. Marknaden omfattas av ett hundratal länder och ca 95 % av företagets 

försäljning sker utanför Sverige.
79

 

 

3.2 Företagets hälsoarbete 

På slutet av 90-talet utlokaliserades företagshälsovården till dotterbolag, men nu under 2000-

talet har man åter gett den en strategisk och viktig roll inom moderbolaget. Inom den del av 

organisationen som kallas för personalsupport är det ca 80 personer som direkt eller indirekt 

arbetar med hälsorelaterade frågor. 

 

Inom företagets målområden återfinns bl.a. att hjälpa linjeorganisationen att sänka 

sjukfrånvaron och att uppmuntra till hälsoutvecklande aktiviteter och kunskapsutveckling 

med fokus på ledar- och medarbetarskap. På företaget tror man sig vara ett ledande företag 

inom kategorin hälsofrämjande arbetsplats/hälsomedveten arbetsplats. 

 

 

 

Figur 1 – Företagets hälsoprincip där hälsoutvecklingen hela tiden ska vara 

inom eller röra sig mot grönt område. 

 

Företaget strävar efter att vara den gröna organisationen som identifierar hälsa och 

hälsofaktorer samt förstärker dessa. 

 

Månadsvis träffas företagets olika tvärfunktionella team (bestående av företagssköterskor, 

företagsläkare, sjukgymnaster, ergonomer, hälsoutvecklare, beteendevetare och 

arbetsmiljöingenjörer) som alla arbetar mot en viss del av organisationen. Hälsoekonomen 
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ingår inte i dessa team, men arbetar i nära anslutning till dem. De anställda har även tillgång 

till företagsanknuten hus- och tandläkarmottagning. Det är dessa team som tillsammans med 

enheterna tar fram förslag på insatser och åtgärder på individ- eller gruppnivå. Åtgärderna kan 

t.ex. bestå av hälsoprofilbedömningar, föreläsningar, motionsaktiviteter eller hälsoskola och 

deltagandet i dessa är alltså frivilligt. Man erfar, enligt hälsoekonomen, att samtliga 

anordnade aktiviteter i allmänhet ses positivt. Hälsoekonomen gör inga mätningar avseende 

deltagandet i hälsoaktiviteterna men företaget anser sig ändå veta att dessa är lyckade. 

Man beräknar att företagets friskvårdsanläggning som är till för samtliga anställda och deras 

familjer har ca 200 000 besök/år. Anledningen till att siffran i dagsläget inte är mer exakt 

beror på att registreringssystemet är ur funktion. Dock tar man inte fram information om vilka 

besökarna är. 

 

Hälsoskolan startades då man uppmärksammade behovet av tidiga insatser för att minska 

risken för ohälsa och sjukskrivning. Beroende på behov ses hälsoskolan både som en 

förebyggande och en utvecklande hälsoaktivitet. Man vänder sig främst till medarbetare i 

riskzonen för ohälsa och sjukskrivning, de med återkommande korttidsfrånvaro och 

medarbetare som är på väg tillbaka till arbete efter längre tids sjukskrivning. Hälsoskolan 

pågår under ett år med en intensivperiod à sex veckor med schemalagt program om 3,5 h/dag. 

Innehållet i hälsoskolan består av både föreläsningar kring livsstil, praktiska aktiviteter i form 

av fysisk aktivitet och kroppskännedom, personlig utveckling och coachning samt 

individuella program inklusive arbetsanalys. Uppföljning sker vid tre, sex, nio och tolv 

månader. Den medarbetare som deltar i hälsoskolan gör detta på sin betalda arbetstid.  

 

 

Figur 2 – Hälsoskolans resultat 2002-2007 baserad på 159 deltagare. 
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Företaget tar fram hälsonyckeltal rörande sjukfrånvaro uppdelat på kvinnor och män, 

åldersgrupper, kontorsanställda och verkstadsanställda, lång och kort sjukfrånvaro. I dagsläget 

arbetar man inte med hälsobokslut men man planerar att genomföra en pilotstudie på en 

mindre del av organisationen under 2009. Bakgrunden till detta är att man vill testa den 

modell för hälsobokslut som företaget Metodicum Infoservice tagit fram och utbildar i. 

Huruvida man kommer att utöka arbetet med hälsobokslut vet man ännu inte eftersom man 

redan har ett väl fungerande sätt att arbeta efter. 

 

3.3 Mätningar och ekonomisk lönsamhet 

Företaget har alltid arbetat med att mäta vad man tidigare kallat sjuktal/sjukfrånvaro, idag 

frisktal/frisknärvaro. Anledningen till att man år 2002-2003 började lägga mer fokus på 

mätningarna var att sjuktalen då låg på 6 %, vilket man ansåg var alltför högt. Idag har man 

nått och passerat det första målet på 96 % i frisknärvaro. 

Mätningarna sker månadsvis för att företaget vill ha kontroll över om och hur frisknärvaron 

förändrats på de olika avdelningarna och arbetslagen. Om frisknärvaron har stigit/förbättrats 

vill man veta hur det kommer sig för att ta tillvara på den informationen inför framtiden. Har 

den istället sjunkit/försämrats vill man naturligtvis komma tillrätta med detta snarast möjligt 

och behöver då utreda vad som är orsaken. Såväl chefer som personal mottog det nya 

mätförfarandet på ett positivt sätt eftersom detta egentligen inte var något nytt då man redan 

tidigare rapporterat in sin frånvaro själv. De månadsvisa mätningsresultaten presenteras för 

respektive avdelning/arbetsgrupp, men av hänsyn till den anställde och sekretessen 

presenteras inga resultat på individnivå. Däremot är det varje chefs ansvar att agera vid 

individuella personalrelaterade problem som de ställs inför, om de t.ex. uppmärksammar att 

en person ofta är borta en viss dag i veckan eller verkar må dåligt. 

 

Genom ökad frisknärvaro beräknar man att man minskat sina kostnader för sjukfrånvaro med 

60-70 miljoner kronor per år eftersom man beräknar att varje procent ökad frisknärvaro 

motsvarar 60-70 miljoner kronor. Idag är frisknärvaron för huvudanläggningen 96,7 % men 

att ca 50 % av administrationen är placerad här och att tjänstemän i regel har en lägre 

sjukfrånvaro (2,3 %) än verkstadspersonal (4-5 %) påverkar naturligtvis totalvärdet. 

Frisknärvaron för Sverige totalt är 96,3 %. Det finns inget nytt uttalat mål men man tror att  

97 % frisknärvaro bör vara rimligt på sikt. 
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Figur 3 – Företagets frisknärvaroutveckling i Sverige totalt 1990-2007 

 

Ett annat sätt för företaget att hålla nere kostnader är att undvika personalomsättning och att 

vid behov istället erbjuda omplacering i den mån det finns utrymme för detta. Man beräknar 

att en nyrekrytering p.g.a. personalomsättning för en tjänsteman kostar ca 1 miljon kronor och 

något mindre för verkstadspersonal. Minst lika viktigt i sammanhanget är givetvis att behålla 

kompetensen inom företaget.  

 

Ett samband ses mellan kompetens, motivation och hälsa – att de påverkar varandra i en 

sambandsspiral och tillsammans bidrar till att öka företagets produktivitet och kvalitet, bl.a. 

tack vare färre antal omarbetningar. Hälsosatsningarna har lett till ökade frisktal och 

produktiviteten har ökat i samma takt, men exakt hur mycket som egentligen härrör sig direkt 

från frisktalen är svårt att uttala sig om.  

 

 

Figur 4 – Sambandsspiralen  
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3.4 Ledarskapet 

Ledarskapet anses vara den största faktorn till att företaget har blivit framgångsrikt och 

ledande vad gäller hälsosamma arbetsplatser. Detta nås och bibehålls genom grundlig 

chefsrekrytering, ledarutbildning och chefsnätverk.  

 

De mätningar som utförs månadsvis presenteras för högsta ledningen, med VD i spetsen, och 

HR-funktionen. Resultaten är alltid efterfrågade och prioriterade på deras agenda. I företagets 

”hus”, som är en modell för dess värderingar och sätt att arbeta, är just ledarskapet något som 

löper igenom samtliga delar från grunden till taket. Grunden utgörs av ”Kunden först”, 

”Respekt för individen” och ”Eliminering av förluster”, dessa delar är de grundläggande för 

att företaget över huvud taget ska kunna driva sin verksamhet på ett effektfullt sätt. Taket 

utgörs av ”Ständiga förbättringar” vilket innebär att man alltid strävar efter att utvecklas. 

Genom alla dessa delar löper ledarskapet på samtliga chefsnivåer inom företaget som en röd 

tråd, och ledarskapet är något man anser vara av största betydelse till att bibehålla den gröna 

organisationen som främjar och utvecklar hälsa. Prioriteringar inom ”huset” utgörs av, i 

nämnd ordning, säkerhet/hälsa/miljö, kvalitet, leverans och ekonomi.  Detta innebär att i allt 

arbete på företaget är det alltid säkerheten, hälsan och miljön som är högst prioriterad.  

 

 

Figur 5 – Företagets produktionssystem ”huset” 

 

Arbetsorganisationen ska premiera gruppkänsla och samhörighet för att uppnå en effektiv 

arbetssituation och ge förutsättningar för en god hälsa. Ledarskapet ska visa respekt för 

individen, bry sig om, ta ansvar, visa engagemang och stödja medarbetarnas utveckling för 

framtiden. Medarbetaren i sin tur ska medverka i såväl arbetsmiljöarbetet som i sin egen 

hälsoutveckling genom företagets tillhandahållande av kunskap och resurser. 
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3.5 Delaktighet och respekt för individen 

Företaget arbetar aktivt med att ta tillvara på medarbetarnas kunskaper och erfarenheter. Man 

har som målsättning att varje medarbetare ska vilja och våga göra sin röst hörd och vara 

delaktiga i det dagliga beslutsfattandet. Denna möjlighet ges framför allt vid varje avdelnings 

återkommande s.k. PULS-möten där alla typer av frågor rörande arbetet och arbetsplatsen tas 

upp och behandlas. Trots att inga insatser/åtgärder är tvingande förväntas den anställde att 

delta i dessa möten eftersom de sker på arbetstid.  

 

Företaget ser det som att man genom att anställa en person har köpt en kompetens. Den 

anställde är på arbetet 8 timmar om dagen, men för att det ska fungera optimalt på 

arbetsplatsen behöver hänsyn även tas till livssituationen och familjen. Det finns även 

möjlighet för familjemedlemmar till anställda att delta i de aktiviteter som erbjuds på 

friskvårdsanläggningen mot en mindre kostnad. Man arrangerar även motionslopp för hela 

familjen, konsert- och musikalresor, abonnerar Gröna Lund en dag om året, har barn- och 

ungdomsidrottsskola på sommaren med ledare från stadens elitlag samt en företagsspecifik 

sommarskola för barn.  

 

4 Diskussion 

Det vi har sett i våra studier av litteratur och vetenskapliga artiklar stödjer företagets sätt att 

arbeta med frisknärvaro. Skall man utgå ifrån det litteraturen och vetenskapen säger och 

lägger fokus på så är detta det ”nya” eftersträvansvärda sättet att relatera kring hälsa såväl i 

samhället i stort som på den enskilda arbetsplatsen.  

 

4.1 Ett företag i tiden? 

Att man väljer att lägga fokus på det friska, salutogena och inte på det sjuka, patogena, visar 

att man är ett företag i tiden med framåtanda och nytänkande. Det verkar också som att 

företagets sätt att beräkna vinsten av höjda frisktal kan ha anammats av andra företag, kanske 

för att man ses som en föregångare vad gäller mätningar? Vi har även funnit ett annat stort, 

statligt, företag som gjort liknande satsningar som uppnått resultat i samma storleksordning. 

Detta, anser vi, tyder på att båda företagen gör rätt saker, d.v.s. dels att de mäter personalens 

frisknärvaro och dels att de är medvetna om humankapitalet. 
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4.2 Hälsobokslut – enda alternativet? 

Det undersökta företaget arbetar i dagsläget inte med hälsobokslut men har kommit en bra bit 

på väg mot att kunna införa detta tack vare att man har lagt en bra grund genom sina 

mätningar och uppföljningar, sin förståelse för vikten av integration av hälsofrågor i 

arbetslivet och företagshälsovårdens strategiska roll. Man har skapat sitt eget sätt att bokföra 

och redovisa hälsan på företaget, vilket vi anser är ett minst lika bra verktyg för att ha uppsikt 

över sina frisktal och vad dessa påverkas av. Man vet att de sammanlagda insatserna påverkar 

frisknärvaron positivt, men för ingen statistik över enskilda aktiviteter. Detta är kanske något 

man borde mäta och undersöka framöver för att kunna fokusera ännu mer på de mest lyckade 

åtgärderna. Genom att rikta resurserna skulle man kunna få ett ännu bättre utfall.  

 

4.3 Sjunkande sjukfrånvaro genom mätningar? 

Det undersökta företaget har en sjukfrånvaro som motsvarar det som anses vara en normal 

medelnivå för landet, 2-4 %, ser man till statistiken för landet från år 2007 är siffran 4,5 %. 

Att man har lyckats sänka sjukfrånvaron så markant tror vi beror på att man har 

uppmärksammat den och valt att aktivt arbeta med åtgärder främst i form av mätningar och 

uppföljningar samt olika typer av hälsoinsatser. Även företagets vilja att tyda siffrorna och dra 

”rätt” slutsatser av orsakerna bakom dem har bidragit till en sjunkande sjukfrånvaro. Trots att 

man poängterar det viktiga med ett bra ledarskap och dess nyckel till framgång görs idag inga 

faktiska mätningar av just ledarskapet och dess eventuella påverkan på sjukfrånvaron. 

Eftersom vi har sett i våra studier att ledarskapet är av stor betydelse för personalens hälsa och 

välmående och därigenom företagets produktivitet anser vi att detta vore ytterligare ett 

område att fokusera på.  

 

4.4 Skapar hälsosamt ledarskap ekonomisk lönsamhet? 

Vi tror att ett effektivt sätt att få företag att vilja göra hälsoinsatser är att belysa den 

ekonomiska vinst det faktiskt innebär för dem. Företaget vi undersökt beräknar att de genom 

sina insatser som lett till att de sänkt sjukfrånvaron gjort besparingar på 60 – 70 miljoner 

kronor per år. 

 

Vår upplevelse är även att det inte är någon utopi att kunna sänka ett företags sjukfrånvaro 

bara man är villig att ta reda på orsaken till att den uppstår. Kan det vara så att företag till stor 

del egentligen är medvetna om vilka orsakerna till frånvaron är, men att det, för att komma till 



34 

rätta med problemet kan innebära att man får ta obekväma beslut? Vår erfarenhet är att 

sjukfrånvaro inte alltid betyder att medarbetaren är fysiskt eller psykiskt sjuk utan att det kan 

handla om helt andra saker. Vi kan exempelvis behandla det viktiga ledarskapet ur denna 

aspekt. Vad har vi som kan beteckna ett icke fungerande ledarskap? Det kan vara när en 

arbetsgrupp ger signaler om att den närmsta chefen inte fungerar i gruppen och att en 

omplacering eller ett avsked kan vara obekvämt, eller att en chef inte tar beslut om 

omplacering eller avsked för en medarbetare som inte uppfyller anställningskraven. Givetvis 

behöver inte en omplacering eller ett avsked vara de första eller enda alternativen, men ett bra 

ledarskap, anser vi, bör innebära att man tar reda på de bakomliggande orsakerna och agerar 

utifrån dessa.  

 

Ledarskapet på det undersökta företaget ställer som krav på den närmsta chefen att ta itu med 

problem som uppstår i arbetsgruppen eller med enskilda individer. Man har funnit att ett väl 

fungerande ledarskap är det tyngst vägande skälet till en frisk och sund arbetssituation. Det 

allra tydligaste tecknet på detta, tycker vi, är VD: s intresse för och agerande kring de siffror 

mätningarna visar samt de insatser man gör för personalens välmående. 

 

De undersökningar vi tagit del av påvisar och uttrycker vikten av ett tydligt och starkt 

ledarskap som ett verktyg till att skapa en hälsosam arbetsplats och det motsatta om detta 

ledarskap saknas.  

”Brist på ledare föder ohälsa – både hos medarbetare och ledare”
80

 

 

4.5 Hur påverkas hälsan av kulturen och människosynen inom en 

organisation?  

De modeller litteraturen tar upp angående olika organisationers synsätt på att hantera hälsa 

eller ohälsa i de röda, gula, gröna respektive omogna och mogna organisationerna ser vi också 

tydligt hos det undersökta företaget. Likt modellen har man en ständig strävan efter att ligga 

inom det gröna, mogna fältet eller att åtminstone vara på väg dit. Man har åtgärdsplaner för 

att hantera gula och röda situationer, men det är inte där man vill lägga insatserna. Är detta en 

fråga om kultur och människosyn? 
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För oss visar företaget vi undersökt på en humanistisk människosyn då man talar om att man 

vid en anställning köper en kompetens som man inte vill mista och som man är beredd att 

värna om. Att man har förståelse för det s.k. livspusslet, d.v.s. att privatlivet behöver fungera 

för att arbetslivet ska göra det. Erbjudandet att även familjemedlemmar kan nyttja företagets 

friskvårdscenter för en mindre summa pengar är ett sätt att visa att man tänker på hela 

familjens välmående. Man visar också att man vill ta tillvara den kompetens medarbetaren 

besitter, speciellt aktuellt i dagsläget när många företag varslar personal, väljer det undersökta 

företaget att behålla sina anställda. Istället erbjuds internutbildningar inom bl.a. 

produktionsteknik och gruppdynamik/processer för att man ska stå rustade när konjunkturen 

vänder uppåt igen. Detta sätt att värna om och värdesätta sin personal torde också kunna locka 

till sig ännu mer kompetent, duktig och arbetsvillig personal i framtiden. Man höjer ”sitt 

varumärke” på arbetsmarkanden. Företagets agerande har uppmärksammats i såväl lokala 

medier som på regeringsnivå. Detta sätt att arbeta kopplas till grunden i det s.k. ”huset” och är 

ett led i att visa respekt för individen, något som genomsyrar arbetet i hela organisationen och 

är utgångspunkten för det hälsosamma synsättet. Kopplar vi detta till teorin stämmer detta väl. 

Våra studier visar att delaktighet är en förutsättning för att skapa hälsa bl.a. genom att det är 

den enskilda människans möjlighet till påverkan. Det undersökta företaget ger medarbetaren 

denna möjlighet till att påverka arbetssituationen och bidra med sin kunskap via sina s.k. 

PULS-möten där deltagandet är obligatoriskt. Detta ser vi som en styrka och tillgång för både 

medarbetaren och arbetsgivaren.  

 

Mätningar och insatser är inte bara till för företaget och dess kostnadseffektivitet utan man 

vill verkligen kunna göra rätt insatser för att personalen ska må så bra som möjligt i livet. 

Hälsoskolan är ett exempel på detta och ett helt nytt begrepp för oss. Inom de organisationer 

vi själva ingått och ingår i har inget liknande funnits.  

 

4.6 Hur ser sambandet ut mellan integration och produktivitet? 

Utifrån vår erfarenhet i arbetslivet och den forskning vi tagit del av är vår känsla att man inom 

många organisationer inte inser vikten av att göra mätningar och uppföljningar av dessa för att 

kunna urskilja hur olika åtgärder har fallit ut. Man är inte heller medvetna om innebörden av 

att integrera hälsa inom samtliga delar av verksamheten, från policyer och visioner till 

medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar och göra det till en strategisk fråga. Forskning vi tagit 

del av ser det som ett vanligt problem, men att det är av yttersta vikt. På det undersökta 
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företaget däremot har man, som vi ser det, förstått innebörden av att hälsofrågor inte enbart 

skall vara ett spel för galleriet utan att de ges en central och strategiskt viktig roll. En god 

personalhälsa har visat sig ge minskade kostnader genom ökad närvaro och ökad 

produktivitet, något som det undersökta företaget verkligen tagit fasta på. Detta gäller inte 

bara för det undersökta företaget, utan även tidigare forskning belyser detta samband.  

Hur kommer det sig att vissa företag väljer att satsa på denna strategi och andra inte? Är det 

den berömda ”eldsjälen” som behövs? Vi upplever att just denna ”eldsjäl” som brinner för, i 

detta fall mätningar, finns på det undersökta företaget och att han dessutom har en chef som 

verkar vara humanist och som vågar gå utanför ramarna, som inte gör som alla andra. 

 

4.7 Fortsatt forskning 

Vi upplever att det kunde ha varit intressant och givande för undersökningen om vi hade haft 

tillgång till och möjlighet att träffa någon från de tvärfunktionella teamen för att ta del av 

deras arbete med hälsa. Mera insyn i företagets statistik över olika sorters sjukfrånvaro, 

personalkostnader och personalomsättning samt kostnaden för dem som arbetar med 

personalsupporten hade tillfört ytterligare perspektiv till undersökningen. Eller hur hade 

resultatet kunnat påverkas av att någon av de berörda, d.v.s. personalen, hade intervjuats? Det 

skulle även vara av intresse att jämföra det undersökta företaget med ett annat ur liknande 

bransch som inte uppmärksammar och analyserar sin sjukfrånvaro. Troligen hade det varit 

svårt att få något företag att ställa upp på denna jämförelse, för vem vill väl visa sina eftersatta 

sidor? Ytterligare ett intressant upplägg skulle vara att studera och jämföra ett företag med ett 

väl inarbetat hälsobokslut mot företaget vi undersökt. 

 

4.8 Slutsats 

Resultatet av den här studien pekar på att mätningar, uppföljningar och insatser kan göra 

positiv skillnad för ett företags frisktal. Ett engagerat och medvetet ledarskap som bjuder in 

till delaktighet, integrerar och synliggör hälsofrågor och ger dem en strategisk roll kan skapa 

en välmående och attraktiv arbetsplats med motiverade medarbetare. Detta i sin tur bidrar till 

att höja ”företagets varumärke” på arbetsmarkanden och öka produktiviteten samt den 

ekonomiska lönsamheten. 
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Bilaga 1 

 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 

Frågeställningar:  
 

 Vilka effekter kan mätningar av närvaro, resultaten av mätningarna samt 

interventioner/insatser ge? 

 Vilka tänkbara faktorer kan påverka frisktalen vid en arbetsplats? 

 Hur kan man förstå kopplingen mellan frisktal och ekonomisk lönsamhet?  

 

VAD? 
Ämnesord Synonymer 

Hälsoekonomi, hälsobokslut, mätningar, 

hälsopromotion, hälsa, ledarskap, health 

economy, work place health promotion, 

leadership job wellbeing, leadership work place 

health, Workplace health, employee health, 

occupationl health, measuring health,  

occupational health 

Vi har ej använt oss av synonymer 

 

VARFÖR? 
Syftet med uppsatsen är att belysa hur arbetsplatser kan påverka personalens frisknärvaro genom 

mätning och uppföljning av denna samt av andra insatser. Därför är ovanstående sökord relevanta i 

sökandet efter litteratur inom ämnet. 

 

 

HUR? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 

Antal relevanta 

träffar 

Pub Med “Health economy” 31 0 

SveMed+ Hälsoekonomi 132 1 

Pub Med Work place health promotion 209 5 

CSA Work place health or employee health or 

occupational health and measuring 

23 1 

Pub Med Measuring health 75 2 

Pub Med Leadership job well beeing 21 3 

Google Scholar Hälsobokslut 149 12 

Google Scholar Hälsobokslut + Liukkonen 42 9 

 

KOMMENTARER:  
En del av litteraturen har vi hittat genom att läsa ämnesrelevanta uppsatser och dess 

källförteckningar. Genom att söka på titlarna i bibliotekskataloger har vi sedan funnit andra böcker 

inom kategorin av samma eller andra författare. Vi har också använt oss av böcker vi haft i tidigare 

kurser på GIH och som vi vet kan bidra till att besvara våra frågeställningar. 
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Bilaga 2 

 

Intervju med hälsoekonomen på företaget, 2009-02-18 

 

 Vad är orsaken och bakgrunden till att mätningarna startade? 

Vad mäts? 

Det var min chef som efter samtal med ledningen initierade mätningarna. Då låg våra 

sjuktal på 6 %, vilka man ansåg sig behöva sänka. 

Idag mäter vi frisknärvaron eftersom vi vet att fokus behöver läggas på det som är 

positivt och inte det negativa, (sjuktalen). 

 Hur växte idén fram? 

Kan du berätta om turerna runt detta? 

Vi har alltid mätt vår sjukfrånvaro, men diskuterade detta och kom fram till att vi 

behövde lägga ännu större fokus på det och det var så mätningarna kom igång på 

allvar. 

 Hur var personalens inställning då och nu? Ser du några skillnader? 

Jag ser ingen större skillnad i inställningen. Redan då var det personalen själva som 

rapporterade in sin frånvaro, precis som idag. 

 Hur är chefernas inställning?  

Vi har skapat en modell i form av ett hus där ”Kunden först”, ”Respekt för individen” 

och ”Eliminering av förluster” bildar själva husgrunden för att företaget ska kunna 

driva sin verksamhet på ett effektfullt sätt. Taket utgörs av ”ständiga förbättringar” 

vilket innebär att ständigt strävar efter att utvecklas. Genom alla dessa delar löper 

ledarskapet på samtliga chefsnivåer inom företaget som en röd tråd, och ledarskapet är 

något man anser vara av största betydelse till att bibehålla den gröna organisationen 

som främjar och utvecklar hälsa. Hälsa och arbetsmiljö, är även de högst prioriterade 

inom modellen och i allt arbete i företaget. 

Hälsoarbetet (i form av mätningar, analyser och åtgärder) är initierat uppifrån och 

ledningen ser det som en viktig fråga för företagets framgång och utveckling.  

 Hur ofta sker mätningar och hur presenteras resultaten? 

Jag mäter och presenterar månadsvis för ledningen och HR-funktioner statistiken är 

alltid efterfrågad och prioriterad. Detta har alltid hög prioritering på dagordningen!  
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Kvartalsvis träffas sedan våra tvärfunktionella team (bestående av företagssköterskor, 

företagsläkare, sjukgymnaster, ergonomer, hälsoutvecklare, beteendevetare och 

arbetsmiljöingenjörer) som alla arbetar mot en viss del av organisationen och tar vid 

behov fram förslag på insatser och åtgärder.  

 

 Vad använder ni resultaten till? Görs några insatser, vilka, hur?  

Vi vill se och ha kontroll över om och hur frisknärvaron förändrats på de olika 

avdelningarna och arbetslagen. Om de har stigit/förbättrats vill vi veta hur det kommer 

sig för att kunna ta tillvara på den informationen för framtiden. Har de istället 

sjunkit/försämrats vill vi naturligtvis komma tillrätta med detta snarast möjligt och 

behöver då utreda vad som är orsaken. 

 

Av hänsyn till den anställde och sekretessen går jag inte in/ned på individnivå. 

Däremot är det varje chefs ansvar att ta tag i individuella problem, om denne t.ex. 

märker att en person ofta är borta en viss dag i veckan eller verkar må dåligt. 

 

Insatser som görs kan t.ex. vara hälsoprofiler på gruppen med efterföljande 

rekommendationer av olika slag. Vi har också en hälsoskola där man kan delta. Varje 

avdelning eller arbetsgrupp har veckovisa s.k. ”pulsmöten” där man tar upp frågor 

som på olika sätt rör arbetsplatsen. Här är det tänkt att varje enskild individ skall ha 

möjlighet att komma till tals. Problemen tas upp till ytan!  

 

 Är någon tvingad att delta i en eventuell insats? 

Nej, inget är tvingande. Dock förväntas man delta i ”PULS-mötena” som sker på 

arbetstid. 

 Får varje avdelning se sitt resultat och kan samtliga avdelningar ta del av 

varandras resultat? 

Resultaten redovisas till respektive avdelning/arbetsgrupp. 

 Hur har din roll påverkats och hur många persontimmar lägger du?  

(D.v.s. är det bara du som arbetar med det här?) 

Innan vi startade upp med mätningarna arbetade jag mer som våra hälsopedagoger gör 

idag. 
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Min tjänst är idag fördelad på 50 % som controller och 50 % som hälsoekonom, alltså 

med mätningar och redovisning av dessa. Situationen på företaget avgör dock 

fördelningen. 

Inom den del av organisationen som vi kallar personalsupport är det ca 80 personer 

som direkt eller indirekt arbetar med hälsofrågor. 

 Har det skett några förändringar i resultaten hälsomässigt och ekonomiskt från 

starten till idag (hösten 2008)? 

Ja, när vi startade med mätningarna 2002/2003 hade vi en sjukfrånvaro som låg på  

6 % och den har idag sjunkit till 3,7 % för Sverige totalt och 3,3 % för 

huvudanläggningen. Men då ska man veta att ca 50 % av administrationen ligger här 

och vi vet att tjänstemän generellt sett har en lägre sjukfrånvaro (2-3 %) jämfört med 

verkstadspersonal (4-5 %). I takt med att sjukfrånvaron har sjunkit och alltså 

frisknärvaron stigit har också kvalitetskostnaderna sjunkit. Bl.a. genom att man har 

färre antal omarbetningar. Vi beräknar att vi genom att sänka sjukfrånvaron med 1 % 

tjänar 60-70 miljoner kronor på ett år. När vi startade mätningarna hade vi en 

frisknärvaro på 96 % som mål, vilket vi har nått idag. För 2009 har vi inget uttalat 

mål, men 97 % frisknärvaro är rimligt på sikt. 

 Gör ni som företag något för att underlätta för den enskilde medarbetarens 

behov vid förändrade livsvillkor som kan påverka arbetsförmågan (t.ex. 

skilsmässa, flytt, dödsfall, studier, kurser, aktiviteter…)?  

Är familjen betydelsefull eller endast den anställde? 

Ja, vi ser det som att vi genom att anställa en person har köpt en kompetens. Den 

anställde är på arbetet 8 timmar om dagen, men för att det ska fungera optimalt på 

arbetsplatsen behöver hänsyn även tas till livssituationen och familjen. Om något 

traumatiskt inträffar erbjuder vi krishjälp från företagets sida och i den mån vi har 

möjlighet och det fungerar för verksamheten i övrigt tillåter vi även flexibilitet i 

arbetstiderna. Vi vill också erbjuda familjen samma möjligheter till ex friskvård på vår 

anläggning friskvårdsanläggningen. För en mindre summa får vuxna 

familjemedlemmar full tillgång till vattenträning, motionsspår, isbana, fotbollsplan. 

styrketräning, en variation av motionspass alla veckans dagar samt att vi arrangerar 

konsert- och musikalresor till aktuella evenemang. På friskvårdsanläggningen finns 14 

fast anställda samt ca 100 aktiva ledare varav en stor del även arbetar inom företaget, 

vilket vi ser som en sorts kompetensutveckling. Vi arrangerar även motionslopp för 
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hela familjen, abonnerar Gröna Lund en dag om året, har barn- och 

ungdomsidrottsskola på sommaren med ledare från stadens elitlag samt en 

lastbilsbyggarskola.  

Allt detta kopplar vi till grunden i vårt hus, den så viktiga respekten för individen. 

 Finns det möjlighet att byta arbetsuppgifter/arbetsplats inom företaget vid behov 

för den anställde? 

Ja, absolut. Om en person inte fungerar eller trivs på en arbetsplats försöker vi alltid, i 

den mån det finns utrymme, få till en omplacering. Vi vill ju hålla kvar kompetens 

inom företaget och även hålla nere kostnader som uppstår vid personalomsättning och 

nyrekrytering (som vi uppskattar till ca 1 miljon kronor för en tjänsteman, och något 

lägre för en verkstadsanställd). 

 

 Vad anser du är största orsaken till att ni lyckats bli ett ledande företag vad 

gäller hälsosamma arbetsplatser? 

Ledningens roll! Att man hela vägen från VD ser detta som något viktigt som behöver 

finnas på den dagliga agendan. 


