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Hälsobokslut 
 

Denna text diskuterar hälsobokslut och organisatorisk hälsa utifrån boken Att styra med hälsa 

– från statistik till strategi (2007) av Malmquist, Vinberg och Larsson. Utifrån olika 

frågeställningar reflekterar och diskuteras innehållet i boken.  

 

Diskussion kring relationen hälsa-miljö-organisation 

 

 Är definitionen av hälsa bara frånvaro av sjukdom? Vi anser att hälsa är ett mycket vidare 

begrepp än frånvaro av sjukdom och instämmer med författarnas definition av hälsa som 

välbefinnande och som resurs. Vilken ohälsa är arbetsrelaterad? Organisationen påverkas av 

vad medarbetarna gör på fritiden. Arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar för sina 

medarbetare, men de har få möjligheter att påverka problem som medarbetarnas familjer har. 

På så sätt påverkas organisationen även av medarbetarnas individuella hälsostatus. Det kan 

beskrivas som en dialektiskt process mellan organisation och individ. Kan man mäta på annat 

sätt än genom sjukfrånvaro? Genom att se på hälsa utifrån ekonomiska nyckeltal går många 

aspekter förlorade. Därför håller vi bara delvis med författarna när de anser att sjukfrånvaron 

utgör ett mått av de anställdas hälsostatus. Siffrorna är tydliga, men vad ligger bakom dem? 

Vi vill undersöka vilka händelseförlopp som ligger bakom sjukskrivningssiffrorna. Vad 

händer egentligen i organisationen? Finns det systematiska fel som leder till sjukskrivning? 

Författarna anser att nyckeltal tydliggör personalen i redovisningen vilket ger möjlighet att 

utvärdera de insatser som görs. Vidare ges möjlighet till jämförelse med andra arbetsplatser. 

Författarna anser att utvärdering blir ett komplement till det systematiska arbetsmiljöarbetet, 

men vi vill integrera utvärdering i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utvärderingen ger 

viktiga indikatorer på om det systematiska arbetsmiljöarbetet är på väg åt rätt håll. Trenden 

idag är att arbetsgivaren vill skapa en positiv image inför omvärlden. Detta är starkt 

förknippat med Employer Branding och CSR-arbete, men vad händer egentligen innanför 

dörrarna? Siffror kan vara bra för att komma igång med ett hälsoarbete, men vi anser att man 

bör undersöka förhållandena bakom siffrorna.  

 

Författarna skriver att det ”hälsosamma företaget” kännetecknas av faktorer som; lustfullt och 

meningsfullt att arbeta och ett gott samarbete. Vidare ska det finnas möjlighet till utveckling 

och påverkan. Ett gott arbetsklimat och bra samarbete är också viktigt för att medarbetarna 

ska trivas. När det gäller långtidsfriskas arbetsvillkor har man kommit fram till att stöd från 

chef, måttlig tidspress, hög kontroll, tillräckliga resurser och tillfredsställande kvalité på 

arbetet är faktorer som predicerar långtidsfriskhet. Faktorer såsom kontantmarginal, 

arbetsbelastning och relationer till närstående är viktiga faktorer för långtidsfriskhet utanför 

arbetet. Dessa faktorer är på organisationsnivå, men påverkar individerna inom organistionen. 

På så sätt hänger den organisatoriska hälsan ihop med den individuella. Det är den fysiska och 

psykosociala miljön hos organisationen som påverkar dess hälsa och därmed individers 

hälsostatus. Om man ser till personalen i organisationen så kan deras hälsa förbättras och 

alltså öka hälsostatusen i organisationen.  
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Teori X och Teori Y anger olika infallsvinklar för synen på medarbetarna: Teori Y innebär att 

ledarna ser på medarbetarna som arbetsvilliga om rätt förutsättningar ges medan man i Teori 

X anser att ledaren måste styra medarbetarna eftersom hon/ han är omotiverad och vill inte 

arbeta. Författarna visar en undersökning som visar ett tydligt mönster mellan hur 

medarbetarna uppfattar ledarens människosyn och hälsoutfall.  Sambanden mellan ledarnas 

faktiska människosyn och hälsoutfallen är inte lika tydliga. De organisationer där 

medarbetarna uppfattar att ledarens människosyn sammanfaller med Teori X har högre 

ohälsotal. Detta kan kopplas till författarnas diskussion om långtidsfriskhet som nämns ovan. 

Man kan anta att företaget under en ledare med en Teori X- syn knappast kan anses som 

hälsosamt. Det skulle vara intressant att se en mer ingående komparativ studie över två 

liknade företag där ledaren för det ena har en Teori Y- ideologi och det andra har en ledare 

med en Teori X- ideologi. Vi skulle återigen vilja se vilka historier som döljer sig bakom 

siffrorna som författarna presenterar. Det vore också intressant att följa hälsoutvecklingen i 

företagen på längre sikt. Även ledarskap påverkar ju arbetsmiljön och i förlängningen även 

hälsostatusen i organisationen. Utöver detta är det också intressant att överse hur 

personalomsättningen ser ut i organisationer som har Teori X- respektive Teori Y-ledare.  

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett brett begrepp. Medarbetarna vill se att det finns en 

mening att delta i enkäter och undersökningar. Här spelar ledarskapet en stor roll. Vi anser att 

medarbetarna har behov av att bli sedda och bekräftade. Man vet att 

sjukskrivningsproblematiken är större i offentliga sektorn än i privata företag. Detta kan bero 

på att medarbetarna i de privata företagen jobbar i en plattare organisation med korta 

beslutsvägar där de har lättare att diskutera hälsoproblem innan det gått för långt. 

Sjukskrivningar är kostsamma och därför tror vi att privata företag anser det vara värt att satsa 

förebyggande på medarbetarnas fysiska och psykosociala hälsa för att undvika 

sjukskrivningskostnader. En förklaring kan också ligga i detta, att offentlig sektor inte är 

vinstdrivande på samma sätt och ofta arbetar utifrån andra förutsättningar än privata företag.  

 

Kunskapsintensiva företag har en stor del av sitt kapital i medarbetarna och därför kan en 

långtidssjukskrivning bli förödande. Vidare riskerar små företag att gå i konkurs om flera 

medarbetare blir långtidssjukskrivna. Författarna anser att det är viktigt att utveckla rutiner för 

att tidigt upptäcka symtom på ohälsa samt att ta fram rehabiliteringsplaner. Det krävs också 

system för att föra upp varningssignaler till ledningen. Detta kan ske antingen via kvantitativa 

dialoger alternativt genom kvalitativa möten, så kallad management by walking around. Flera 

studier har kommit fram till att det sistnämnda är ett effektivt sätt.  För att få detta att fungera 

krävs dock att ledaren inte har ett för stort antal medarbetare under sig. Enligt författarna är 

organisationers förändringsbenägenhet ofta en viktig faktor för utveckling. Förändringar 

kräver både tid och resurser och det är viktigt att föra en demokratisk process med 

medarbetarna om införandet av nya hälsofrämjande åtgärder. Det är viktigt med regelbundna 

utvärderingar för att se att processen går åt rätt håll. I och med att organisationen påverkar 

individers hälsa så kan man säga att organisationsförändringar är något som är positivt för 

hälsostatusen. Att införa en hälsobokslutsrutin är troligen något som tar tid att implementera, 

men samtidigt så kan en förändringsbenägen organisation göra det fortare och därmed även 



 

3 
 

förbättra hälsostatusen fortare. Att dessutom ha ett demokratiskt förhållningssätt och 

involvera medarbetarna tror vi är ytterligare en fördel.  

 

Det är viktigt att engagera medarbetarna och försöka få dem positivt inställda till 

hälsofrämjande åtgärder. Att tvinga någon till hälsoåtgärder är knappast effektivt och kan 

istället bidra till ökad ohälsa. Paradoxalt nog är det dock ofta de som inte är engagerade i 

hälsosamma aktiviteter som behöver det mest. Det är en investering och ingen kostnad att 

underhålla det friska på en arbetsplats. Det är svårt att påverka hälsa på individnivå, men det 

betyder inte att man inte ska försöka, och av flera skäl siktar vi på att påverka hälsa på 

organisatorisk nivå. Ett skäl kan vara att det är enklare att både genomföra och uppfölja samt 

utvärdera sådana insatser som sker på t ex arbetsplatsnivå.  

 

Hälsobokslut – för- och nackdelar ur olika intressenters synvinkel 

Hälsobokslutet ger främst en siffermässig aspekt på hälsa, och genom den synen på hälsa 

utifrån nyckeltal går andra delar förlorade. Genom att använda en organisationsanpassad 

PDSA-modell så kommer ytterligare information fram som kan vara väsentlig för 

hälsoarbetet. PDSA innebär att man arbetar utifrån olika faser; planerandefas, 

genomförandefas, studerandefas och agerandefas. Detta arbete ska göra att det framkommer 

information om hur hälsobokslutet  ska genomföras och tolkas i en organisatorisk kontext. 

Dock innebär detta både tids- och kostnadskrävande arbete, vilket kan ses som en nackdel 

med hälsobokslutet. Att göra hälsobokslut kan vara kostnadsbesparande på lång sikt, men att 

införa en ny rutin är i början kostnadskrävande. Därför är det ur lednings- och 

aktieägarperspektiv en negativ aspekt av hälsobokslutet. Att på lång sikt införa hälsobokslut 

kan istället vara positivt, då sjukfrånvarokostnaderna kan minska. Tidiga insatser kan vara 

kostnadsbesparande. Hälsobokslutet kan också användas som budgetunderlag, då nyckeltalen 

går att omvandla till monetära siffror. Det kan vara tilltalande ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Författarna anser att nyckeltal tydliggör personalen i redovisningen och det ger en möjlighet 

att utvärdera de insatser som görs. Nyckeltalen  kan också vara ett komplement till det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Det kan vara en fördel för ledningen att nyckeltalen blir 

tydliggjorda eftersom kostnader för sjukfrånvaro ofta är höga men kan genom åtgärder 

sänkas. Det ger förstås inte möjlighet till individuella åtgärder vilket gör att de medarbetare 

som verkligen skulle dra nytta av åtgärderna riskerar att försvinna bakom statistiken. Detta 

kan enligt författarna avhjälpas med den ovan diskuterade PDSA-modellen. Vi tror också på 

att den modellen kan ge organisationen en bättre insikt i hela problematiken kring arbetshälsa. 

För myndigheter är hälsoboksluten enbart positiva om de fungerar som de ska och företagen 

själva identifierar och åtgärdar hälsorisker i tid. Då behöver inte offentliga myndigheter 

bekosta till exempel rehabiliteringsåtgärder. Om det däremot blir en samhällelig kostnad så 

finns fördelen för organisationen i och med minskade kostnader för sjukfrånvaro. Det 

systematiska arbetsmiljöarbetet måste utföras enligt lag, vilket medför nackdelar för 

myndigheter i och med ökade kostnader för kontroll av efterlevnad. Dessutom är det 
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kostnadskrävande för företagen. Samtidigt kan det löna sig både organisatoriskt och 

samhälleligt på lång sikt.  

Det kan vara svårt att urskilja var i organisationen problemen finns när man tolkar resultatet 

av hälsobokslutet. Därmed kan man inte alltid fördela resurserna på rätt sätt. Även integriteten 

riskeras, särskilt på små arbetsplatser. Detta kan vara en nackdel både för ledning och för 

medarbetare. Fördelar för medarbetarna kan vara att de blir uppmärksammade och delaktiga i 

organisationens strävan efter bättre hälsostatus. Det har visat sig att uppmärksamhet är både 

hälsofrämjande och produktivitetsökande. Dessutom kan hälsobokslutet få effekterna att 

ledningen agerar till fördel för arbetsmiljön.  

Konkurrenter kan dra fördelar av hälsobokslut, i de fall de är offentliga. De nyckeltal som 

framkommer i hälsoboksluten kan användas för jämförelser arbetsplatser emellan. Det kan ge 

fördelar i och med att de får insikt i hälsostatusen på arbetsplatsen när den är dålig och när 

den är bra. Är den sämre kan de utnyttja denna information för att kunna identifiera och 

rekrytera personal i kunskapsintensiva företag. Är den bättre kan de imitera framgångsrika 

hälsoåtgärder.Genom att ta efter dessa skapas en möjlighet till förbättring av de egna 

strategierna.  Att arbeta med hälsobokslut kan också leda till bättre ekonomiska resultat i och 

med minskade kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering samt göra att organisationen 

framstår som en bra arbetsgivare. Detta kan attrahera kompetent arbetskraft och verka för att 

duktiga medarbetare stannar kvar inom organisationen. 

Reflektion på författarnas syn på hälsobokslut integrerat i verksamhetsstyrningen 

Hälsobokslutet kan ha flera användningsområden, och genom att integrera det i 

verksamhetsstyrningen så kan förbättringspotential uppkomma. Både gällande budgetering, 

framtidsplanering, personalutveckling och utvärderingsåtgärder på olika nivåer går delar av 

bokslutet att använda på olika sätt. Att ha möjligheten att titta på olika nyckeltal för olika 

ändamål är något positivt. Däremot är det väsentligt att ha kunskap om orsaker och 

bakgrundproblematik för att kunna använda nyckeltalen till exempelvis planering eller 

personalutveckling. Detta beror förstås på organisationens problematik, alltså beroende på 

vilka nyckeltal som framkommer. Att kunna se de situationer som ligger bakom siffrorna 

skulle kunna ge en bredare och bättre helhetsbild av problematiken och vara till hjälp vid 

verksamhetsstyrningen än bara nyckeltal. Det är viktigt att genomföra alla steg i PDSA-

modellen på ett systematiskt sätt. För att integrera hälsobokslutet i verksamhetsstyrningen så 

krävs samtliga delar, inte bara siffror. Om man i en organisation inför en hälsobokslutsrutin 

tror vi att det är viktigt att ledningen verkligen vill och vågar förbättra organisationens 

hälsostatus. Vi vill särskilt poängtera vikten av detta och att utgå från utvärderingen vid 

förbättringsarbete. Hälsobokslutet ska inte bara bli papper och statistik, utan ska användas i 

verksamheten. Detta uppnås genom PDSA-modellens samtligasteg samt en vilja till 

förbättring.  

Att ta med personalen som tillgång i balansräkningen kan ge en bild av hur medarbetarna 

bidrar till organisationen. På samma sätt som personalkostnader traditionellt redovisas som 
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kostnader kan hälsobokslutet bidra till att istället se detta som investeringar. För 

verksamhetsstyrningen betyder det att man förändrar sin syn på personalen från endast en 

kostnad till en tillgång. Ett hälsobokslut kan också vara ett sätt att synliggöra personalens 

värde, och särskilt värdet av en god hälsostatus. Genom författarnas förslag att integrera ett 

samarbete mellan personal- och ekonomifunktion tror vi också att hälsobokslutet bättre kan 

integreras och komplettera verksamhetsstyrningen. På detta sätt synliggörs personalens 

kunnande och faktiska värde i verksamheten. Författarna nämner ledningens engagemang och 

förståelse för hälsans påverkan på organisationen. Ett samarbete mellan personal och ekonomi 

kan förtydliga detta och skapa bättre förutsättningar för ledningen att förstå.  

Slutligen nämner författarna att hälsobokslutet kompletterar traditionell redovisning i och med 

att det inte innehåller ekonomiska siffror. Detta är något vi håller med om, men vill återigen 

poängtera värdet av en helhetssyn genom PDSA-modellen. Den ger möjlighet att se 

hälsobokslutet ur fler perspektiv och gör det möjligt att använda bokslutet för förbättring, 

jämfört med om det bara redovisas nyckeltal. Hälsobokslutet och PDSA-modellen ger 

möjlighet till en bredare syn på verksamheten och även en tydligare utgångspunkt för 

verksamhetsstyrningen. Genom regelbundna uppföljningar ser man tydligare hur 

verksamheten fortlöper och på så sätt är det lättare att analysera dess styrkor och svagheter på 

rätt sätt, vilket är en bra förutsättning för god styrning.  

 


