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Sammanfattning 

 

Titel: Information, rapportering och kostnadsmedvetenhet: En studie om 

organisationers interna arbete kring sjukfrånvaro 

Författare: Anna Elebring & Petra Staaf 

Examinator: Hans Wessblad 

Handledare: Krister Bredmar 

Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan i Kalmar 

 

Bakgrund och problem: Sjukfrånvarograden i Sverige är stigande trots att tidigare 

undersökningar visar att befolkningens hälsa inte blivit sämre. En betydligt lägre 

sjukfrånvarograd visades i Sverige under den period organisationer på grund av 

lagstiftning redovisade information om sjukfrånvaro i årsredovisningen. Vad ökningen 

beror på är inte fastställt trots den tydliga kopplingen mellan ökningen av 

sjukfrånvarograden och den organisatoriska inblandningen.  

Syfte: Studien syftar till att diagnostisera vilka interna faktorer som påverkar 

sjukfrånvarograden i en organisation. Resultatet av studien förväntas ge organisationer 

ökad förståelse för vikten av arbetet kring sjukfrånvaro.  

Metod: En enkätundersökning har genomförts där urvalsgruppen utgörs av 

organisationer som tidigare visat en föredömlig sjukfrånvarograd. De tre teoretiska 

faktorer som utgör studiens referensram är information, intern rapportering och 

kostnadsmedvetenhet. Utifrån teorin skapades tre antaganden som kom att testas i den 

empiriska datainsamlingen. 

Slutsats: Genom analys av datainsamlingen och teori kunde två antaganden bekräftas 

och en förkastas. Ett positivt samband kan ses mellan låg sjukfrånvarograd och de 

identifierade organisatoriska faktorerna information, intern rapportering och 

kostnadsmedvetenhet. Omfattningen på den information som dokumenteras samt 

specifikt till vem informationen rapporterades var dock inte avgörande för utfallet av 

sjukfrånvarograd. 

Nyckelord: Sjukfrånvaro, sjukfrånvarograd, information, intern rapportering, 

sjukfrånvarokostnader.  
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1 Introduktion 

I följande kapitel presenteras bakgrunden som ligger till grund för uppsatsens 

problemformulering. Fokus är på lagen om obligatorisk sjukfrånvaroredovisning, samt 

kopplingen som kan ses till sjukfrånvarosituationen i Sverige. Vidare följer 

problematiseringen som leder fram till uppsatsens problemformulering och syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

I en rapport utgiven av Svenskt Näringsliv går det att utläsa att Sveriges 

sjukfrånvarosituation de senaste åren försämrats kraftigt (Andersson, Björk, 

Frykhammar, Karlsson Håål & Lundqvist 2016). Det råder delade meningar gällande 

orsaken till ökningen, där flertalet forskare hävdar att problemet varken grundar sig i 

bristande kunskap gällande hälsofrämjande arbete eller en ökad ohälsa i Sverige 

(Hägglund & Johansson 2016). Något som kan konstateras är att det inte är första 

gången i svensk historia som sjukfrånvarograden ökar. Från slutet av 1990-talet och 

fram till 2002 kunde även en ökande trend ses gällande sjukfrånvarograden, som då 

uppgick till hela 6,1 % (Andersson et al. 2016). Sjukfrånvarograd är ett mått på en 

organisations sjukfrånvarosituation (Johanson & Johrén 2011). Sjukfrånvaron beräknas 

under perioden ha kostat samhället hela 46 miljarder kronor enbart i form av utbetalad 

sjukpenning (Proposition 2002/03:6), en summa som kan anses vara hög och kostsam 

för samhället.   

 

Med bakgrund av den ohållbara utvecklingen med ökande sjukfrånvaro och höga 

kostnader för sjukpenning bestämde regeringen att åtgärder behövdes vidtas och i juli 

2003 genomfördes därför en lagändring. En strategi för bättre hälsa i arbetslivet hade 

utformats där lagändringen var en del av strategin. Lagändringen innebar att privata 

arbetsgivare, kommuner och landsting skulle redovisa sjukfrånvaro som en del i sin 

årsredovisning. Målet var att halvera kostnaderna för sjukpenning fram till 2008. Syftet 

med lagändringen var framförallt att öka medvetenheten hos arbetsgivare men även hos 

andra intressenter gällande hur organisationers sjukfrånvarosituation såg ut. 

Medvetenhet skulle förhoppningsvis resultera i att fler arbetsgivare vidtog åtgärder för 

att minska sjukfrånvaron i den egna organisationen. På så vis skulle också den totala 

sjukfrånvaron i Sverige förbättras (Proposition 2002/03:6).  
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Precis som önskat resulterade lagändringen i en fallande trend gällande både Sveriges 

totala sjukfrånvarograd samt kostnaderna för sjukpenning. Effekterna av lagändringen 

höll i sig fram till 2011. Den genomsnittliga sjukfrånvarograden var då 3,3 % 

(Andersson et al. 2016) och kostnaderna för sjukpenning uppgick till 21 miljarder 

kronor, således hade målet med att halvera kostnaderna för sjukpenning infriats 

(Regeringen 2016). Lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro för privata 

arbetsgivare, kommuner och landsting varade fram till början av 2011. 

Årsredovisningslagen (1995:1554) reviderades och en ny lagändring trädde i kraft som 

innebar att kravet på obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i årsredovisningen 

avskaffades. Lagändringen grundades i att det skulle vara enklare för organisationer att 

genomföra årsbokslut (2009/10:235). En bieffekt blev dessvärre att de positiva 

effekterna på sjukfrånvarograden avtog i samma skede som avskaffandet av obligatorisk 

sjukfrånvaroredovisning ägde rum. Från 2011 fram till 2015 ökade sjukfrånvarograden 

ännu en gång och var 2015 4,1 % (Andersson et al. 2016), vilket resulterade i kostnader 

för sjukpenning på 37 miljarder kronor (Regeringen 2016). Det går att se ett tydligt 

samband mellan Sveriges sjukfrånvarograd och i vilken utsträckning som organisationer 

redovisar sin sjukfrånvaroinformation. 

 

I samband med lagändringen publicerades ett betänkande (2010/11: CU3) för enklare 

redovisning. Arbetsmiljöverket angav där att de, likt flertalet andra parter, inte var eniga 

med förslaget om avskaffning av obligatorisk sjukfrånvaroredovisning (ibid.). Troligtvis 

hade Arbetsmiljöverket förutspått de negativa konsekvenser som avskaffandet av lagen 

skulle medföra. Arbetsmiljöverket angav också i betänkandet (2010/11: CU3) att det 

skulle bli svårare för organisationer att upptäcka eventuella mönster och problem 

gällande sjukfrånvaro i organisationen. Problemet grundar sig i att information om 

sjukfrånvaro inte skulle sammanställas och belysas i samma utsträckning. Vidare anger 

Arbetsmiljöverket att den obligatoriska informationen som sammanställdes i samband 

med redovisningen av sjukfrånvaro är viktig kunskap för organisationer. Informationen 

ger organisationer vetskap kring eventuella införanden av förbättringar eller 

förebyggande arbete för sjukfrånvarosituationen (ibid.). 

 

1.2 Problematisering 

I en studie beskriver Jones (1973) hur organisationers ledning och beslutsfattare inte ser 

på personal på samma sätt som på andra tillgångar inom organisationen, det trots att 
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personalen ofta benämns som organisationers viktigaste tillgång. Personal tillförs inte 

alltid ett ekonomiskt värde vilket bidrar till ett minskat intresse från ledning och 

beslutsfattare (ibid.). Välmående och frisk personal har visat sig bidra positivt till 

organisationers konkurrenskraft och lönsamhet. Därför borde personalen ses som en 

minst lika viktig tillgång som andra tillgångar i en organisation. Arbetstagare som 

verkar i organisationer med satsningar på hälsofrämjande arbete har bättre 

förutsättningar för att prestera optimalt (Skald, Johansson, Lycken & Arborén 2016). 

Trots vetskapen kring fördelarna med frisk personal är flera organisationer drabbade av 

sjukfrånvaroproblematik (Andersson et al. 2016), något som tyder på att arbetet kring 

sjukfrånvaro inte fungerar på ett lika bra sätt det skulle kunna göra.  

 

Ett utbrett forskningsområde existerar där fokus specifikt är på hur organisationer ska 

arbeta hälsofrämjande samt vad vinsterna blir av den typen av arbete (Skald et al. 2016). 

Trots vetskap om de ekonomiska fördelarna med frisk personal och vikten av ett 

fungerande hälsoarbete har sjukfrånvarograden i Sverige stadigt ökat sedan 

avskaffandet av obligatorisk sjukfrånvaroredovisning (Andersson et al. 2016). Det kan 

således konstateras att den ökade sjukfrånvaron troligtvis inte beror på ökad ohälsa eller 

okunskap kring hälsofrämjande arbete, vilket även en nyligen publicerad rapport från 

Finansdepartementet bekräftar (Hägglund & Johansson 2016). Det faktum att 

sjukfrånvarograden i Sverige var betydligt lägre när redovisning av sjukfrånvaro var 

obligatorisk (Andersson et al. 2016), skapar intresse att undersöka vad gällande 

organisationers arbetssätt som har förändrats. Är det så att beslutsfattare inte längre i 

samma utsträckning tar del av sjukfrånvaroinformation när det inte tillhör den 

obligatoriska redovisningen? Om så är fallet, behövs ytterligare forskning för att ur ett 

vetenskapligt perspektiv beskriva vikten av att beslutsfattare delges 

sjukfrånvaroinformation för att påverka organisationens sjukfrånvarosituation och dess 

tillhörande kostnader. Demou, Brown, Sanati, Kennedy, Murray och Macdonald (2016) 

beskriver i sin studie att det krävs ytterligare forskning om vad beslutsfattares 

medvetenhet av kostnadseffektiva sjukfrånvaroåtgärder kan resultera i. Kunskapen 

skulle generera i ett bättre hälsofrämjande arbete ur två perspektiv, både på individnivå 

för arbetstagare men även för organisationer som helhet (ibid.). 

 

De strukturella faktorerna som påverkar sjukfrånvaro i en organisation skulle kunna 

vara av många olika slag (Stoetzer, Bergman, Åborg, Johansson, Ahlberg, Parmsund 
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och Svartengren 2014). Stoetzer et al. (2014) presenterar intern kontroll som en 

potentiell faktor som påverkar sjukfrånvarograden i organisationer. Vidare beskrivs hur 

strategier och ledarskap har inverkan på utfallet av organisationers sjukfrånvaroarbete 

(ibid.). Eftersom den stigande sjukfrånvaron inte verkar beror på ökad ohälsa (Hägglund 

& Johansson 2016) samt att en koppling kan ses mellan organisatoriska faktorer och 

sjukfrånvaro, finns anledning att misstänka att organisationers ledning till viss del har 

en inblandning i varför sjukfrånvaron ökat. För att arbeta för en hållbar 

sjukfrånvaronivå är det viktigt att ledare och beslutsfattare är medvetna om den egna 

organisationens situation (Johanson & Johrén 2001).  

 

Arbetsmiljöverket påpekar att bristfällig dokumentation och analys av sjukfrånvaro 

resulterar i svårigheter för organisationer att upptäcka sjukfrånvaromönster. 

Arbetsmiljöverket menar att den information som skulle redovisas i den obligatoriska 

sjukfrånvaroredovisningen är av vikt för att arbeta med förbättringar och förebyggande 

av sjukfrånvarosituationer (2010/11:CU3). Det är också viktigt att organisationer 

sammanställer kostnaderna som sjukfrånvaro medför, oberoende av omfång (Johanson 

& Johrén 2001). Stoetzer et al. (2014) beskriver hur organisationer med hög 

sjukfrånvaro ofta lider av problematik gällande ekonomiska och strukturella faktorer. 

För att bli medveten om kostnader anslutna till sjukfrånvaro behövs informativ 

redovisning av sjukfrånvaro som belyser organisationers sjukfrånvarosituation. I 

samband med sjukfrånvaro uppstår ofta en kostnad som inte återfås i produktivitet och 

därmed utgår som bidrag till organisationens omsättning (Johanson & Johrén 2011). Ur 

ett lönsamhetsperspektiv borde det därför vara av intresse för organisationer att utveckla 

ett välfungerande system gällande arbete med sjukfrånvaro. 

 

Samvariationen mellan Sveriges sjunkande sjukfrånvarograd och lagen om obligatorisk 

redovisning av sjukfrånvaro i årsredovisningen är tydlig (Andersson et al. 2016). Trots 

utbredd forskning om fördelarna med hälsofrämjande arbete ökade återigen 

sjukfrånvarograden i samma stund som lagen avskaffades, vilket för tankarna till att 

sjukfrånvarograden påverkades av själva lagstiftningen. Martinsson, Lohela-Karlsson, 

Kwak, Bergström och Hellman (2016) beskriver i sin studie att lagar och regler fungerar 

som starka incitament för beslutsfattare när det kommer till införande av hälsofrämjande 

arbete. Vidare hävdas dock att lagar och regler inte är tillräckliga incitament utan bör 

kompletteras med andra typer av incitament (ibid.). I propositionen (2002/03:6) för 
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obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro lyfts vikten av ekonomiska drivkrafter för 

arbetsgivare, ett antagande görs därför att ekonomiska incitament påverkar 

organisationers sjukfrånvaroarbete.  

 

En genomförd studie bekräftar att utformningen av informationssystem är av betydelse 

för att uppnå resultat av hälsofrämjande arbete. Insamling och mätning av arbetsplatsens 

situation skapar nämligen möjlighet för beslutsfattare att agera samt införa 

förbättringsarbete (Chu, Driscoll & Dwyer 1997). Genom bekräftandet av att 

dokumentation och synliggörande av sjukfrånvaro påverkar sjukfrånvarosituationen i en 

organisation, är det av intresse att undersöka hur dokumentation av 

sjukfrånvaroinformation ser ut i organisationer. Det är även intressant att studera hur 

vidare rapportering till berörda parter ser ut i olika organisationer samt vilka effekter det 

ger på sjukfrånvarograden. På grund av att sjukfrånvaro resulterar i höga kostnader är 

också medvetenheten kring kostnaderna av betydelse att undersöka.  

 

1.3 Problemformulering 

1. Vilka interna faktorer påverkar utfallet av organisationers arbete med 

sjukfrånvaro? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att diagnostisera vilka interna faktorer som påverkar en organisations 

sjukfrånvarograd. Studien syftar till att bidra med värde för organisationer genom att 

skapa ökad förståelse för vikten av det interna arbetet kring sjukfrånvaro.  

 

1.5 Avgränsning 

Studien kommer avgränsa sig till att inte fokusera på några andra organisatoriska 

faktorer som inte direkt kan kopplas till information, intern rapportering eller 

kostnadsmedvetenhet.  
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2 Metod 

I följande kapitel presenteras samtliga metodval och tillvägagångssätt som tillämpats 

för genomförandet av den aktuella studien. Kapitlet avslutas med ett avsnitt med 

metodkritik. 

 

2.1 Forskningsproblemets karaktär 

Forskningsproblemet för den aktuella studien grundar sig i ett identifierat fenomen. 

Fenomenet speglar det faktum att Sveriges sjukfrånvarograd ökat i samband med 

avskaffandet av obligatorisk sjukfrånvaroredovisning. Ett intresse skapades för att pröva 

hur existerande teori inom området fungerar i praktiken, det vill säga hur 

organisationers arbete kring sjukfrånvaro ser ut i verkligheten. Den för studien valda 

teoretiska referensramen fastställdes utifrån iakttagelser som gjorts i samband med att 

forskningsproblemet identifierades Tidigare forskning lyfter sambandet mellan en god 

sjukfrånvarosituation och hur organisationer arbetar med intern rapportering av 

sjukfrånvaroinformation. Förutom det faktum att intern rapportering antas inverka på 

utfallet av sjukfrånvaroarbetet, fanns ett intresse i att studera ytterligare två viktiga 

faktorer som är avgörande för sjukfrånvaroarbetet. Faktorerna utgörs av dokumentation 

av sjukfrånvaroinformation samt kostnadsmedvetenhet. Valet av den teoretiska 

referensramen grundar sig i påtryckningar från tidigare forskare där betoningen på de tre 

faktorerna återkommer.  

 

Enligt Denscombe (2003) bör syftet för en studie tydligt kunna kopplas till tillhörande 

forskningsproblem. En tydlig koppling möjliggör att syftet uppnås i slutresultatet (ibid.). 

Syftet med den här studien är att diagnostisera om och i så fall vilka interna 

organisatoriska faktorer som eventuellt påverkar utfallet av organisationernas 

sjukfrånvaroarbete. Fokus kommer att läggas vid de identifierade faktorerna 

information, intern rapportering och kostnadsmedvetenhet. Forskningsproblemet kan 

betraktas som en form av beteende där ett arbetssätt ska diagnostiseras. De tre faktorer 

som är i fokus vid studerande av organisationers arbetssätt har utvecklats under fasen 

för problematiseringen. Tolkningsmönster och mer djupgående teori kom att utvecklas 

under arbetets gång, vilket Alvesson och Sköldberg (2008) menar är en del av en studies 

naturliga utvecklingsprocess. 
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2.2. Deduktiv forskningsansats 

Forskningsansatsen syftar till att beskriva tillvägagångssättet som tillämpats för att 

producera kunskap (Anderson 2012). Anderson (2012) beskriver hur en deduktiv 

forskningsansats har sin utgångspunkt i teori, vilket är anledningen till valet av deduktiv 

ansats för den här studien. Vår utvalda teori har skapat en teoretisk bild av hur 

verkligheten kan eller bör se ut, vilket sedan prövas i en empirisk undersökning. 

Anderson (2012) beskriver hur en deduktiv ansats avses att genom empiriinsamling 

undersöka hur den tidigare insamlade teorin förhåller sig till verkligheten, vilket är helt i 

enlighet med avsikten för den här studien.  

 

Genom granskning av insamlad teori konstruerades en förutbestämd bild gällande vilka 

faktorer som eventuellt påverkar utfallet av organisationers sjukfrånvarograd. De tre 

förutbestämda faktorerna resulterade i antaganden, vilket även kännetecknar en 

deduktiv ansats (Denscombe 2003). Enligt Bryman och Bell (2013) präglas deduktiv 

forskningsansats nämligen av att en eller flera antaganden prövas genom insamling av 

empiri. Det existerar alltså en redan befintlig uppfattning om hur något fungerar som har 

skapats utifrån teori som sedan testas i praktiken (ibid.). Den befintliga uppfattningen 

för den här studien presenteras i form av tre antaganden relaterade till organisationers 

sjukfrånvaroarbete och utfallet på sjukfrånvarograden. 

 

2.3 Kvantitativ forskningsstrategi 

Valet av forskningsstrategi handlar om att identifiera vad studien eftersträvar och med 

utgångspunkt i det tillämpa en forskningsstrategi som tillför bäst möjligheter. En 

forskningsstrategi bör således situationsanpassas efter den aktuella studiens syfte 

(Denscombe 2003). Genom övervägande av olika forskningsstrategier fattades ett beslut 

om att kvantitativ forskningsstrategi är mest lämpad. Valet av kvantitativ 

forskningsstrategi grundas i att studien utgår från föreställningar skapad av tidigare 

forskning, vilket stämmer överens med vad Alvesson och Sköldberg (2008) anger 

kännetecknar en kvantitativ forskningsstrategi. Bryman och Bell (2013) beskriver att ett 

viktigt steg för kvantitativ forskningsstrategi handlar om att skapa en eller flera 

antaganden utifrån insamlad teori. Våra antaganden tillför en struktur i teoriprövning 

som vi ansåg passa den aktuella studien.  

 



  
 

8 

Denscombe (2003) beskriver hur en kvantitativ forskningsstrategi möjliggör 

utforskande av relationer mellan olika delar av insamlad data. Kvantitativ 

forskningsstrategi är motiverad att tillämpa för studien, eftersom ett intresse finns i att 

diagnostisera om de identifierade faktorerna påverkar utfallet av organisationers arbete 

med sjukfrånvaro. Genom studien vill vi skapa en övergripande bild av förhållandet 

mellan den teoretiska referensramen och insamlad empiri. Vi är således ute efter att 

studera hur väl organisationers arbete kring sjukfrånvaro stämmer överens med vad som 

enligt teorin är fördelaktigt. Kvantitativ forskningsstrategi möjliggör skapandet av en 

generell bild av det som undersöks, vilket Holme och Solvang (1997) styrker och 

samtidigt menar är en av de största styrkorna. 

 

Valet av kvantitativ forskningsstrategi ser vi som en fördel i förhållande till studiens 

syfte och den tidigare valda forskningsansatsen. Det finns en gynnsam relation mellan 

deduktiv forskningsansats och kvantitativ forskningsstrategi. Det beror på att kvantitativ 

forskning har sin tyngd i teoriprövning (Bryman & Bell 2013) samtidigt som deduktiv 

ansats har en teoretisk utgångspunkt (Anderson 2012). Gällande datainsamlingsmetod 

är det vid en kvantitativ strategi viktigt att klargöra vilken typ av data som lämpar sig 

för den specifika studien. Trots det faktum att numerisk data är den vanligaste formen 

för kvantitativ forskningsstrategi har vi valt att samla in icke-numerisk data av kvalitativ 

karaktär. Genom valet av icke-numerisk data, bör i åtanke finnas att valet påverkar hur 

data vidare kan användas för analys och styrkande av slutsatser (Denscombe 2003).  

 

2.4 Tvärsnittsstudie 

Ett genomtänkt val av undersökningsdesign skapar en välkonstruerad och anpassad 

handlingsplan för att med framgång uppnå studiens syfte (Denscombe 2003). 

Denscombe (2003) beskriver hur skapandeprocessen av undersökningsdesign 

underlättas om de kategorier som insamlad data avser att mäta har identifierats i förväg. 

Med det i åtanke var det i ett tidigt stadie som vi identifierade de tre faktorer som 

undersökningen avser mäta. De identifierade faktorerna har påverkat utformningen av 

undersökningen genom både upplägg och val av undersökningsfråga.  

 

Som undersökningsdesign har tvärsnittsstudie valts för studien, vilket möjliggör 

kartläggandet av ett praktiskt agerande kring ett problem (Bryman 1997). Bryman och 

Bell (2013) anger att tvärsnittsstudier fokuserar på att undersöka om eventuella 
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relationer går att tyda mellan givna faktorer. De faktorer som vi identifierat har 

potentiell inverkan på vårt identifierade fenomen, vilka vi inte utesluter har en relation 

till varandra. Bryman (1997) anger att tvärsnittsstudier har strukturerade karaktärsdrag 

där frågor och urval är konstruerade innan insamlingen av empirin börjar. Vi ser positivt 

på valet av en strukturerad undersökning då det antas minska risken för att påverka 

respondenternas svar. Exempelvis skulle resultatet av datainsamlingen kunna påverkas 

genom att respondenterna utan struktur riskerar att ledas mot ett specifikt svar. Med 

tillvägagångssättet vi haft har det inte funnits utrymme att leda respondenterna till ett 

specifikt svar eller använda oss av ledande följdfrågor.  

 

När en undersökningsdesign konstrueras är det viktigt att ta hänsyn till valet av 

analysnivå och anpassa urvalet efter vad som lämpar sig bäst för den aktuella 

undersökningen (Bryman & Bell 2013). Valet av analysnivå grundar sig i att studien 

enbart ämnar undersöka hur organisationers arbetsprocess kring sjukfrånvaro påverkar 

sjukfrånvarograden. Det är således inte av intresse att studera hur individens eller 

samhällets uppfattning påverkar utfallet. Vår studie ämnar samla in data från en större 

population, vilket enligt Groves (2004) med fördel genomförs på ett systematiskt sätt 

vid användning av tvärsnittsstudie. Genom tvärsnittsstudie kan vi på ett relativt enkelt 

sätt uppnå bred täckning av respondenter, gällande både antal och geografisk spridning. 

I enlighet med vad Bryman och Bell (2013) redogör för, möjliggör tvärsnittsstudie en 

variation av respondenter, där vi kan undersöka de utvalda organisationerna under en 

och samma tidpunkt. 

 

2.5 Urval 

Urval syftar till att genom stickprov avgöra vilka individer som kan representera hela 

den för studien valda målgruppen. Urvalet bör därför genomföras med precision 

(Denscombe 2003). Denscombe (2003) beskriver två huvudtekniker för valet av urval, 

icke-sannolikhetsurval och sannolikhetsurval. För den här studien har sannolikhetsurval 

tillämpats då det från början fanns en uppfattning om vilket urval som kunde tänkas 

vara representativt i studien. Vidare är urvalet ett obundet slumpmässigt urval. Obundet 

slumpmässigt urval innebär att alla i en vald population har samma möjlighet att genom 

slump bli en del av stickprovet (Denscombe 2003). På så vis går det inte att manipulera 

resultatet av undersökningen genom att styra vilka som blir en del av urvalet (Berntson 

2016).  
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För den här studien gjordes urvalet utifrån följande tre villkor: (1) organisationen ska 

vara ett aktiebolag, (2) organisationen ska omfatta runt 50-100 anställda samt (3) 

organisationens sjukfrånvarograd för senaste årsredovisningen med obligatorisk 

redovisning av sjukfrånvaro ska vara högst 3,3 %. Vid skapandet av urvalskriterium 

fanns i åtanke att bilda en homogen målgrupp. Aktiebolag och storleksspannet på 50-

100 anställda avser att identifiera organisationer som antas ha någorlunda liknande 

resurser och möjligheter gällande satsning på personal. Mindre organisationer ansågs 

inte vara representativa då behovet av kontroll och standardiserade system troligtvis inte 

är lika stort som för större organisationer. Det andra kriteriet innebär att 

sjukfrånvarograden skulle vara lägre än det nationella genomsnittet på 3,3 % för senaste 

redovisningen av sjukfrånvaro. Det kriteriet fastställdes för att hitta organisationer som 

tidigare varit föredömliga i sak om sjukfrånvaro och troligtvis hade ett välfungerande 

arbete kring sjukfrånvaro. 

 

Urvalsprocessen för stickprovet genomfördes genom att studera uppskattningsvis 500 

årsredovisningar från senaste året med publicerad sjukfrånvaroredovisning. Vi använde 

webbtjänsten InfoTorg Företag för att hitta organisationerna och dess årsredovisningar. 

Utav de studerade organisationerna var det 120 organisationer som uppfyllde villkoren 

för urvalet och fick möjlighet att besvara enkäten. Ett utfall med icke-respondenter kan 

nästintill alltid uppstå i undersökningssammanhang och något som bör tas hänsyn till i 

skapandet av urvalsgrupp (Berntson 2016), vilket de 120 potentiella respondenterna 

förväntades täcka. 

 

2.6 Enkätundersökning 

Den icke-numeriska varianten av data kallad nominal data innebär att insamlad data 

delas in i kategorier för att möjliggöra studerande av relationer (Berntson 2016). 

Datainsamlingen för den här studien genererar i nominal data, i linje med vad både 

Denscombes (2003) och Berntsons (2016) beskriver. Undersökningen besvaras således 

inte genom exempelvis skalor utan med konkreta svar. Anledningen till att vi valt att 

samla in nominal data grundar sig i det faktum att studien efterfrågar konkreta svar som 

ämnar kartlägga hur organisationer arbetar med sjukfrånvaro. Vi är inte ute efter att 

beskriva fenomenet, skapa djupgående förståelse för varför arbetet kring sjukfrånvaro 

ser ut som det gör eller rangordna den data som genereras. Som tidigare nämnt är vi 
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istället intresserade av att diagnostisera hur de identifierade faktorerna möjligtvis 

inverkar på organisationernas sjukfrånvarograd. 

 

En av de vanligaste metoderna för datainsamling vid kvantitativ forskningsstrategi är 

enkätundersökning. Genom enkätundersökning får utvalda respondenter svara på frågor 

där majoriteten av frågorna saknar utrymme för djupare förklaring (Denscombe 2003). 

En enkätundersökning kan genomföras på flera olika sätt, exempelvis genom att 

frågorna skickas via post, ställs per telefon eller läses upp i ett verkligt möte (ibid.). 

Enkäten för den här studien är en webbaserad enkät, där respondenterna via mejl 

mottagit en länk till frågeformuläret. Genom en webbaserad enkät är det enkelt för 

respondenterna att själva avgöra när det finns möjlighet att besvara enkäten. En 

webbaserad enkät skapar också bättre förutsättningar för sammanställandet av 

respondenternas svar (Berntson 2016). Enkäten skickades till de potentiella 

respondenterna vid tre olika tillfällen där andra och tredje gången var i syfte att påminna 

om enkäten. 

 

För att förebygga risken för bortfall av respondenter har vi, i enlighet med vad Berntson 

(2016) redogör för, haft två viktiga aspekter i åtanke vid skapandet av enkäten. Den 

första aspekten handlar om tydlighet, vilket vi skapat genom att inleda enkäten med en 

beskrivning där syftet med undersökningen förklaras. Varje enskild enkätfråga har även 

formulerats enkelt och tydligt. Berntson (2016) anger att en otydlig enkät och ett 

otydligt syfte kan resultera i att respondenterna inte vill delta i undersökningen. Den 

andra aspekten innebär att enkäten struktureras med mindre komplexa frågor 

inledningsvis för att inte avskräcka respondenterna (ibid.). Enkätens första frågor är 

därför enklare och syftar till att enbart identifiera organisationen genom namn och 

bransch. 

 

Enkäten har utformats med delvis stängda frågor. Flera av enkätfrågorna ger utrymme 

för respondenterna att ange ett eget svar om något av de förbestämda alternativen inte 

stämmer in. Enligt Denscombe (2003) kan det dock leda till att svaren tillsammans inte 

kan besvara frågans syfte. Vi ser inte den potentiella risken som något större problem, 

utan ser istället fördelen i att respondenterna kan svara mer precist och inte enbart det 

alternativ som stämmer någorlunda in på organisationen de representerar. 
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Enkätfrågorna är formulerade utifrån relationella antaganden i enlighet med Berntsons 

(2016) förklaring där relationella frågeställningar syftar till att undersöka relationer 

mellan olika faktorer. Vid användning av relationella frågeställningar eller antaganden 

är det vanligt att det finns tidigare kunskap kring ämnet, där en förutbestämd 

uppfattning gällande eventuella relationer finns (ibid.). Bryman (1997) och Berntson 

(2016) anger att antaganden genom operationalisering bör brytas ned i mätbara begrepp 

eller faktorer, så empirin kan bekräfta eller förkasta antagandena. Den insamlade 

empirin blir en avspegling av hur teorin fungerar i verkligheten (Berntson 2016), vilket 

stämmer väl överens med studiens syfte då det är det praktiska utfallet som ska 

undersökas.  

 

2.6.1 Operationalisering 

I den här studien är det relationen mellan faktorerna informationshantering, intern 

rapportering, kostnadsmedveten och sjukfrånvarograd som är av intresse. Ett troligt 

samband har identifierats vid insamlingen av teori. Faktorerna har brutits ner i olika 

delfrågor som avser att tillsammans mäta huvudfaktorn. Varje fråga är således kopplad 

till ett specifikt teoriavsnitt och har ett tydligt syfte. En tabell har utformats där alla 

specifika kopplingar mellan teoriavsnitt, enkätfråga, syfte samt källor för teorin kan 

utläsas (se bilaga 1).  

 

2.7 Analys av data 

Eftersom enkätfrågorna är utformade och formulerade i förhållande till den teori som 

ämnas mäta, har vi skapat goda förutsättningar för kategorisering av respondenternas 

svar i förhållande till de faktorer svaren representerar. I analysen har vi valt att 

analyseras de tre undersökta faktorerna enskilt. Analysen innehåller kopplingar mellan 

de svar respondenterna givit oss och den utvalda teorin. I enlighet med Fisher och 

Marshall (2009) presenteras den data som studien genererat genom beskrivande 

statistik, där nominal data sammanställs och visas grafiskt genom tabeller och diagram. 

Beskrivande statistik ger oss möjlighet att visualisera data för att enklare jämföra 

utfallet av respondenternas svar. Beskrivande statistik tillåter också nominal data att 

genom kategorisering och frekvensbedömning visa vilket svar som är vanligast hos 

respondenterna (Fisher & Marshall 2009). Analys av insamlad data genomfördes till 

viss del också genom korstabeller, där kartläggning av eventuella samvariationer mellan 

specifika frågor eftersträvades. Genom korstabell kan det upptäckas om viss data 
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samvarierar med annan data (Denscombe 2003), vi kan exempelvis se om ett 

svarsalternativ enbart uppträder i samband med ett annat. 

 

2.8 Forskningskvalitet 

Berntson (2016) beskriver hur formuleringen av enkätfrågor i slutändan påverkar 

undersökningens kvalitet. För att öka kvaliteten i vår undersökning har vi, i enlighet 

med Berntsons beskrivning (2016), fokuserat på skapandet av tydliga frågor präglade av 

läsbarhet och förståelse. På så vis begränsas respondenternas utrymme till tolkning 

vilket även det ökar undersökningens kvalitet (ibid.). Förutom det viktiga faktum att 

enkätfrågorna ska innehålla tydligt språk, har vi även haft andra aspekter i åtanke för att 

öka undersökningens kvalitet. Enkäten har utformats med frågor som inte innehåller 

flera delfrågor i samma huvudfråga, vilket skulle innebära att flera faktorer mäts 

samtidigt. Istället mäts faktorerna individuellt för att inte skapa utrymme för faktorerna 

att påverka varandra. En annan viktig aspekt som Berntson (2016) beskriver och som 

hafts i åtanke är att frågorna inte ska innehålla dubbla negationer som kan leda till 

förvirring gällande vad respondenten faktiskt svarade på. 

 

Studiens trovärdighet anser vi påverkas positivt av att svarsalternativen inte går att 

rangordna och således är inget alternativ bättre än det andra. Vi anser att det därför inte 

finns någon anledning för respondenterna att ange ett felaktigt svar. Ärliga svar anser vi 

också bidrar till att undersökningen högst troligt skulle få ett liknande utfall vid ett 

senare skede. Generaliserbarheten är för studien hög på grund av att de medverkande i 

undersökningen inte tillhör en specifik bransch. Undersökningen är således helt 

oberoende av branschtillhörighet, vilket möjliggör att studiens resultat går att applicera 

på fler organisationer än de undersökta.  

 

2.9 Forskningsetik 

Berntson (2016) beskriver hur undersökningar ibland kan beröra känsliga ämnen som 

respondenterna kan vara kritiska till att besvara. Eftersom sjukfrånvaro inte längre är 

offentlig information kan delar av våra utvalda organisationer anse att enkäten berör 

information som för dem är känslig att sprida. Med det i åtanke kommer 

respondenternas svar att behandlas anonymt och konfidentiellt i enlighet med 

Denscombes (2003) princip för etisk undersökning. Det här avser att inge förtroende 
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samt öka möjligheten till att fler respondenter vill delta i undersökningen. För en etisk 

undersökning anger Denscombe (2003) att det bör förmedlas tydlig information till 

respondenterna om undersökningens syfte. Vi har förhållit oss till informationskravet 

genom att tydligt förklara för respondenterna att vi enbart ser på deras sjukfrånvaro ur 

ett positivt perspektiv och att det är anledningen till att vi kontaktat just dem. 

  

2.10 Metodkritik  

Svarsfrekvensen på enkäten blev i slutändan enbart elva svar. Med vetskap om det låga 

antal respondenter, hade med fördel ett större urval av organisationer kunnat utformas. 

För att vi skulle haft möjlighet till att göra ett större urval hade tidsramen för studien 

behövt varit längre. I efterhand har vi även identifierat ett eventuellt problem med 

urvalet som kan ha kommit att påverka svarsfrekvensen. Problemet grundar sig i att 

urvalsgruppen inte i förväg kontaktats gällande förfrågan om medverkan. Om de utvalda 

organisationerna hade kontaktats i förväg hade vi kunnat försäkra oss om vilka som 

ville delta i studien, och därefter reglera urvalspopulationen. Vi är medvetna om det 

faktum att utfallet med endast elva respondenter har resulterat i en lägre 

forskningskvalitet än vad som kunde varit möjligt. Vi menar att trovärdigheten i studien 

faller på grund av att de få svar vi erhållit inte kan antas representera hela populationen. 

Eftersom de svar som erhållits troligtvis inte kan representera hela populationen 

förmedlas en missvisande bild av det praktiska utfallet. På grund av den missvisande 

bilden kan resultatet heller inte generaliseras över en större population. 
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3 Organisatoriska faktorer 

I kommande kapitel presenteras den teoretiska referensramen som undersökningen är 

baserad på. De utvalda teoriområdena är information, rapportering samt 

kostnadsmedvetenhet. Kapitlet avslutas med de framtagna antagandena.  

 

3.1 Information 

Sökande av information sker av en person som identifierat ett behov av en viss typ av 

information. När ett behov av information är identifierat kan sättet att ta fram 

informationen på kan skilja sig åt eftersom flera effektiva sätt existerar. Ett vanligt 

tillvägagångssätt för att försöka nå framgång i sitt informationssökande är att skapa ett 

formellt system, ett så kallat informationssystem (Wilson 1981). Wilson (1981) lyfter 

faktumet att det kan uppstå problematik vid informationssökande genom ett formellt 

informationssystem då informationen inte är tillräcklig. Det här gör att 

informationssökaren måste vända sig till människor för att nå den rätta informationen. 

När en organisation har ett behov av information grundar sig det oftast i ett problem 

som upptäckts, en osäkerhet eller en tvetydighet i en specifik situation. I 

informationssökandet bör det inte enbart fokuseras på vad man vill veta, utan fokus bör 

även läggas på frågor som, (1) varför vill du veta det?, (2) vad vet vi redan? och (3) vad 

förväntas information bidra till? (MacMullin & Taylor 1984 i Choo 1995). 

 

För skapandet av en framgångsrik organisation har Levesque och Maillart (2008) 

identifierat vikten av insamling av information. Information är en betydelsefull nyckel 

för beslutsfattare och de beslut som tas inom en organisation. Beslutsprocesser kan ofta 

vara komplicerade vilket kräver att besluten kan stödjas mot information från aktuellt 

område. Information ämnar att bidra med kunskap som lättare avgör om nya beslut blir 

lönsamma eller inte. I studien framgår dock att beslutsfattare bör vara medvetna om när 

insamling av information når mättnad, det vill säga att ytterligare information som 

tillkommer inte tillför något som beslutsunderlag. Anledningen grundar sig i att 

insamling av information ibland är kostsamt och det är då inte lönsamt med mer 

information än absolut nödvändigt, speciellt om informationen inte är av hög kvalitet 

(ibid.). Det har dock konstaterats att flera beslutsfattare anger att det som ofta brister i 

beslutsprocesser är just tillgången till rätt information, gällande både mängd och slag 

(Liukkonen 2003). 
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Tidigare studier argumenterar för att dokumentation av information som är relaterad till 

organisatoriska aktiviteter kan omvandlas till direkt kunskap från indirekt kunskap. 

Direkt kunskap som finns dokumenterad kan enkelt delas med andra avdelningar, 

grupper eller enheter som är intresserade av informationen. Genom delning av 

information kan informationen exempelvis användas till skapandet av kunskap kring 

processer där kostnader behöver reduceras. Vidare menar författarna att dokumentation 

av information är det absolut första steget för att möjliggöra en organisations 

informationsstruktur, samt att informationen kan användas till att identifiera resultatet 

informationen uppnått (Haddadpoor, Taheri, Nasri, Heydari & Bahrami 2015). 

 

För att bestämma värdet av information har tre faktorer identifierats. Informationen ska 

vara trovärdig, informationen ska påverka till det bättre samt att kostnaden för att få 

fram informationen ska vara lägre än vad informationen eventuellt kan resultera i. 

Informationsvärdet påverkas av huruvida informationen kan användas som 

beslutsunderlag inför ett val (Feldman & March 1981). Feldman och March (1981) 

menar att om kostnaden för införskaffandet av information är lägre än vinsten som 

beslut kan generera i så är det en lönsam investering för organisationen. Ibland avviker 

organisationers informationshantering från standardvisionen för beslutsfattande, vilket 

Feldman och March (1981) menar kan grundas i två olika saker. Den första 

omständigheten är att informationshanteringen blir begränsad på grund av mänskliga 

faktorer och att informationen därför inte kan hanteras på rätt sätt. Den andra teorin är 

att den information som samlas in är fel typ av information och kan därför inte användas 

till det som var tänkt. Insamlandet av fel information kan bero på begränsad analytisk 

förmåga eller själva koordineringen, och resulterar då i obrukbar information som 

beslutsfattarna inte kan använda som beslutsunderlag (ibid.). 

 

Det kan vara svårt att samla in och dokumentera information så att även beslutsfattarna 

och andra ledande personer kan dra nytta av informationen (Johnson & Kleiner 1987). 

Vidare hävdas att frågan hur mänskliga resurser ska värdesättas samt mätas är viktigt 

för organisationer att bearbeta, informationen kan då samlas in på ett optimalt sätt för 

den specifika organisationen (ibid.). 
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3.1.1 Informationssystem 

Viss information kan inte alltid tolkas på bokstavlig nivå, utan kräver kunskap för att 

tolkas. Finansiella rapporter är ett exempel på den här typen av information, vilket gör 

att finansiell information är mest effektiv att hantera på en nivå där tillräckligt med 

kunskap finns för att förstå informationen rätt (Buckland 1991). Buckland (1991) och 

Wilson (1981) delar delvis teorier om människors inblandning i hanteringen av 

information, där informationssystem enbart är meningsfullt om informationen hanteras 

av rätt person. Både Wilson (1981) och Buckland (1991) har således uppfattningar om 

att människor kan vara en avgörande faktor för huruvida ett informationssystem 

används effektivt. 

 

Informationsteknologi har en tydlig koppling till användandet av informationssystem. 

Vanligtvis används begreppet informationsteknologi för att beskriva information som 

tillhandahålls av datorer eller liknande tekniska lösningar. En mer generell bild kan ges 

av teknologisk information där pappersdokument, fotografier och liknande information 

också anses tillhöra det teknologiska informationsområdet (Buckland 1991). Några år 

innan millennieskiftet började användningen av informationsteknologin växa ordentligt 

vilket resulterade i effekter på informationssystemen. Informationssystem gick från att 

vara en supportfunktion som sammanställde enklare information, till att istället erbjuda 

strategisk information som blev en del av organisationens dagliga verksamhet och 

affärsstrategi. Det nya användningsområdet för informationssystem gjorde att 

organisationer var tvungna att identifiera vad för information som faktiskt behövdes och 

hur den skulle överensstämma med organisationens strategi (Premkumar & King 1992). 

Premkumar och King (1992) beskriver tillvägagångssättet som strategisk planering av 

informationssystem. Det är dock inte alla organisationer som är beredda att använda sitt 

informationssystem som strategisk informationsunderlag och riskerar då att slösa 

värdefulla resurser. Informationssystem beskrivs i tidigare forskning vara en betydande 

roll för organisationer eftersom det bidrar till kostnadseffektivitet genom värdefull 

information (ibid.). 

 

Informationssystem är en av de viktigaste faktorerna gällande administrativt arbete i 

en organisation. Informationssystem hjälper organisationens ledning att få tillgång till 

information som är tillförlitlig, korrekt, relevant och fullständig, där informationen 

kan användas som ett hjälpmedel för att utveckla organisationen i rätt riktning (Al-
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Mamary, Shamsuddin & Aziati 2014). Även Mousavifard, Kazemi och Ayoubi (2016) 

argumenterar för att användandet av informationssystem är av vikt för organisationer, 

där informationen kan bidra till effektivisering och förbättrad produktivitet. Genom 

informationssystem kan organisationer sammanställa rätt information vid rätt tidpunkt, 

samt förmedla informationen vidare till rätt individ. Informationssystem möjliggör 

alltså en interaktion mellan olika parter inom organisationen, där väsentlig information 

kan utbytas (Al-Mamary et al. 2014). 

 

En tidigare studie beskriver en mer utvecklad form av informationssystem som specifikt 

fokuserar på individerna inom organisationen, nämligen personalinformationssystem 

(Human Resource Information System). Personalinformationssystemen har för avsikt att 

underlätta för organisationer när det gäller insamling, sparande, hantering, analysering 

samt distribuering av relevant information rörande de mänskliga resurserna 

(Tannenbaum 1990). Vidare anger Tannenbaum (1990) att 

personalinformationssystemet inte enbart rör sig om tekniska lösningar såsom en 

hårdvara för datorn eller en mjukvara specifikt utformat för personalavdelningen, utan 

att det även rör sig om individer, formulär, etablerade policys och procedurer samt data. 

Personalinformationssystem ämnar att bidra med relevant information till användarna 

av systemet, information som sedan kan användas som beslutsunderlag samt stöd i den 

dagliga verksamheten (ibid.).  

 

3.1.2 Sjukfrånvaroinformation 

För att möjliggöra ett effektivt arbete mot sjukfrånvaro i en organisation krävs ett 

agerande i ett tidigt stadie. Den information som bör sammanställas är vem som 

drabbats av sjukfrånvaro, hur ofta, varför samt när sjukfrånvaron ägde rum (Demou et 

al. 2016), vilket även Alexis (2011) styrker i sin studie. Demou et al. (2016) anger att 

det är den typen av sammanställd information som kan resultera i ett strategiskt 

beslutsunderlag för vidare agerande, vilket kan kopplas till den tidigare presenterade 

informationen om Tannebaums (1990) redogörelse för information som 

beslutsunderlag. Det har visat sig att dokumentation av information är betydelsefull när 

det kommer till hanteringen av organisationers sjukfrånvaro (Alexis 2011). En relation 

kan ses mellan organisationer med låg sjukfrånvarograd och den typ av information som 

anses vara fördelaktig att dokumentera (Stoetzer et al. 2014). I tillägg till den 

information som Demou et al. (2016) och Alexis (2011) anger är viktigt att 
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sammanställa anger Stoetzer et al. (2014) att organisationer även bör veta hur stor del av 

den totala sjukfrånvaron som är kort- respektive lång tid. När sjukfrånvaro var 

obligatorisk att redovisa var det lagen som reglerade vilken information som skulle 

återfinnas i årsredovisningen. Det var fyra stycken variabler som enligt 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) skulle redovisas i varje organisations 

årsredovisning, nämligen:  

1. Den totala sjukfrånvarotiden i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid. 

2. Andel långtidssjukfrånvaron av total sjukfrånvaro. 

3. Sjukfrånvaron fördelat på kvinnor respektive män. 

4. Sjukfrånvaron fördelat på följande ålderskategorier; 29 år eller yngre, 30-49 år 

samt 50 år eller äldre (ibid.). 

 

3.2 Intern rapportering av information 

Organisationer kan redovisa information på två olika sätt, antingen internt eller externt, 

där årsredovisningen är en form av extern redovisning (Ax, Johansson & Kullvén 

2011). Den traditionella externa redovisningen och dess prestationsmätning har 

kritiserats för att inte vara tillräcklig aktuell för organisationer. Informationen som 

återgavs har svårt att inverka på den löpande styrningen då den erbjuds i ett alltför sent 

skede. Risken med att enbart redovisa personalrelaterad information i den externa 

redovisningen är att berörda parter riskerar att gå miste om viktiga detaljer. Det skapas 

svårigheter i att se konkreta kopplingar mellan olika aktiviteter och den information 

som tillhandahålls. Prestationsmätning genom extern redovisning har tidigare varit allt 

för finansiellt inriktad vilket gjort att andra faktorer inom organisationen har glömts bort 

(Lönnqvist & Lind 1998). 

 

När det kommer till den interna redovisningen finns det inga lagar som reglerar hur 

redovisningen bör utformas, utan det är den enskilda organisationens behov som istället 

styr (Ax et al. 2011). Intern redovisning kan användas som underlag för planering, 

uppföljning samt kontroll av organisationens verksamhet. Intern redovisning eller 

rapportering av sjukfrånvaro skulle således kunna användas som en form av styrmedel 

och avse att ge goda beslutsunderlag för organisationen (Proposition 2002/03:6). 

Liukkonen (2006) beskriver hur information om personal bör förmedlas vidare mellan 

olika parter, nyttan med personalredovisning uppnås om informationen når ut till rätt 
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person inom organisationen. Personalredovisning kan synliggöra både organisationens 

svagheter samt styrkor (Johnson & Kleiner 1987). 

 

3.2.1 Intern rapportering av personalinformation 

Redan i slutet av 80-talet redogjordes det för redovisning av mänskliga resurser samt 

dess fördelar när det gäller internt beslutsfattande. Data kopplat till organisationers 

mänskliga resurser ska identifieras och mätas för att sedan kommuniceras vidare till 

berörda parter. Redovisning av mänskliga resurser kan bidra till ökad kontroll inom 

organisationer eftersom det blir enklare att upptäcka om en specifik avdelning 

exempelvis inte uppnår förväntningarna (Johnson & Kleiner 1987). Drygt två decennier 

senare argumenterar även Alexis (2011) för vikten av en vidare rapportering av 

information inom organisationen. Det är inte enbart själva dokumentationen av 

information om sjukfrånvaro som är viktig, utan att informationen dessutom behöver 

föras vidare till berörda befattningar. Beslutsfattarna kan sedan utifrån informationen 

agera gällande allt från intagande av ersättare för den sjukfrånvarande till införande av 

hälsofrämjande arbete i organisationen. Vidare beskrivs hur utebliven information kan 

påverka organisationen negativt då beslutsfattare inte får möjlighet att vidta rätt åtgärder 

i tid och ibland inte alls (ibid.). 

 

I en tidigare studie diskuteras problematiken med sjukfrånvaro ur ett organisatoriskt 

perspektiv där det anses att problemet inte enbart styrs på individnivå. Human Resource 

Management har en viktig inverkan på sjukfrånvarosituationen, gällande både 

administrativt arbete och de strategiska funktionerna. Ett samband kan ses mellan 

organisationers sjukfrånvarograd och hur vidare rapportering sker av 

sjukfrånvaroinformation. I en tidigare studie framgår det att organisationer med låg 

sjukfrånvarograd har tillgång till tydliga system för hantering och uppföljning av 

sjukfrånvarosituationen. Den dokumenterade informationen rapporterades även vidare 

till berörda parter inom organisationen. De berörda parterna tog därefter över ansvaret 

för uppföljning av sjukfrånvarosituationen samt införande av rehabiliteringsåtgärder 

(Stoetzer et al. 2014). Vidare menar Stoetzer et al. (2014) att även väletablerade 

arbetsstrukturer och system kring hur sjukfrånvaro bör hanteras samt rapporteras är 

utmärkande för organisationer med låg sjukfrånvarograd. Anledningen tros grunda sig i 

att berörda parter i organisationen snabbare kan agera och vidta åtgärder. I en studie 

framgår också att en tydlig koppling kan ses mellan hög sjukfrånvarograd och det 
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faktum att organisationerna inte ser det som ett problem eller något som organisationen 

kan påverka. Organisationer med hög sjukfrånvaro saknar således ordentliga system för 

dokumentation eller uppföljning (ibid.). 

 

Redovisningen av mänskliga resurser kan, och kanske till och med bör, individanpassas 

efter organisationens behov. Eventuella standardsystem för identifiering, mätning och 

dokumentation är inte alltid applicerbart på alla organisationer (Johnson & Kleiner 

1987). Även Liukkonen (2006) argumenterar för att organisationer inte enbart bör följa 

standardiserade rapportering- och redovisningsprogram eller förutbestämda rutiner. 

Gällande personalredovisning finns det flera mätetal och nyckeltal som kan studeras, 

där organisationer har möjlighet att välja ut det som genom analys skapar mervärde för 

organisationen. Den information som studeras och mäts ska resultera i betydelsefull 

information (Liukkonen 2003). Genom att anpassa insamlandet av information till 

organisationens specifika situation kan organisationen ta ett socialt ansvar. Socialt 

ansvar beskrivs genom att organisationen tar ett ansvar gentemot individer och grupper 

inom den direkta omvärlden, vilket med personalredovisning avser de anställda inom 

organisationen (ibid.). Liukkonen (2006) beskriver att organisationer genom 

personalredovisning kan tillgodose interna intressenters intresse. 

 

Intern redovisning och rapportering av personalrelaterad information kan ske på olika 

vis. På senare år har det i Sverige skapats en populär metod kallad hälsobokslut. 

Skapandet av hälsobokslutet anges baserats på den ökade satsningen på arbetsmiljö- och 

hälsa där den bekräftade höga sjukfrånvarostatistiken var ett tungt argument (Liukkonen 

2003). Liukkonen (2003) ställer sig dock tveksam till att hälsobokslutet kom som en 

reaktion på den höga sjukfrånvaron, utan tror istället att det var den ökade kunskapen 

kring sjukfrånvarokostnader som skapade ett intresse för den typen av bokföring. 

Hälsobokslut kan struktureras på flera olika sätt, och skälen till att organisationer 

arbetar med hälsobokslut är enligt Liukkonen (2003) minst lika många. Vidare hävdas 

att organisationer bör identifiera varför arbetet med hälsobokslut sker, annars riskeras 

hälsobokslutsarbetet att inte kunna förankras i organisationen (ibid.). Under lång tid har 

finansiell information dominerat redovisningsformerna för organisationer, men 

ytterligare kunskap hos beslutsfattare gällande hälso- och miljöredovisning kan komma 

att påverka informationen som framhålls i redovisningarna (Liukkonen 2006.). Enligt 

Liukkonen (2006) var FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) motståndare till 
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införandet av obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i årsredovisningen, då de anser 

att sjukfrånvarostatistik inte är något som intresserar organisationens intressenter. 

 

Redovisning av mänskliga resurser kan ibland stöta på motstånd. Motståndarna brukar 

hävda att det ibland är svårt att veta hur information som har identifierats ska mätas för 

att kunna redovisas eller rapporteras (Johnson & Kleiner 1987). Vidare hävdar dock 

Johnson och Kleiner (1987) att organisationer genom implementering av 

redovisningssystem av mänskliga resurser och tillhörande information, skapar betydelse 

och fördelar för fortsatt planering och styrning av arbetskraft. För att möjliggöra en 

optimal personalredovisning bör organisationer redan i skapandet av arbetsmetoden 

identifiera de behov och önskemål som resultatet av redovisningen ämnar att bidra med. 

På så vis skapas enklare fördelaktig guidning för de ledare som i sitt arbete kan gagnas 

av informationen, både i finansiella och icke-finansiella syften (ibid.). 

 

3.3 Kostnadsmedvetenhet och sjukfrånvaro 

Redovisad information ämnar ge berörda parter den information som behövs vid 

agerande och beslutsfattande. Information som används för kontroll av framtida 

aktiviteter samt bidragande till välgrundade beslut bör innehålla ekonomisk information 

där koppling återfinns till organisationens ekonomiska utfall. Således kan berörda parter 

enklare se samband mellan kostnader för organisationers mänskliga resurser samt vad 

eventuella åtgärder ger för effekt (Jones 1973). De mänskliga resurserna skulle kunna 

vara sjukfrånvaro som åtgärdas i form av hälsofrämjande arbete. Enligt Jones (1973) 

kan beslutsfattares engagemang för specifika frågor och beslut ändras om det för dem 

presenteras siffror på exakta kostnader kopplat till den redovisade informationen. 

Liukkonen (2003) redogör för att organisationer i en studie angett att beslutsprocesser 

ibland är bristande på grund av avsaknad av ekonomisk information. Det här medför att 

kostnader och risker inte tas hänsyn till i beslutsprocessen (ibid.).  

 

Viss kostnadsinformation från personalredovisning går att återse i den traditionella 

externa redovisningen, där kritik framgått gällande att informationen är allt för 

sammanräknad (Lönnqvist & Lind 1998). Även Johnson och Kleiner (1987) nämner 

problematiken med att redovisning av mänskliga resurser i det finansiella bokslutet 

saknar uppdelning, det vill säga att kostnader kopplade till specifika personalaktiviteter 

inte går att urskilja. Genom att särskilja personalkostnader och redovisa kostnader 
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utifrån exempelvis rekrytering, utbildning eller sjukfrånvaro skapas en tydligare 

överblick och mer förståelse för de olika aktiviteterna. Ovan nämnda är inte den enda 

problemet kring ämnet, utan det råder meningar om att uppdelad redovisning av 

personalkostnader strider mot befintliga redovisningsprinciper (ibid.).  

 

I en tidigare studie lyfts problematiken som beslutsfattare i olika organisationer 

upplever. Beslutsfattare anser att det är svårt att sammanställa betydande information 

vilket leder till komplicerade beslutsprocesser. Beslutsfattare anser att det är svårt att 

förutspå både positiva och negativa konsekvenser av en eventuell investering. I samma 

studie om hälsofrämjande arbete (sickness management) konstaterades att anledningen 

till att organisationer allt för ofta inför sjukfrånvaroåtgärder i ett för sent skede beror på 

bristande ekonomiska beslutsunderlag (Demou et al. 2016). Även Litchfield och 

Hinckley (2016) menar att det finns en konstaterad positiv samvariation mellan 

ekonomiska incitament och utsträckningen av hälsofrämjande arbete i organisationer. 

 

Sjukfrånvaro, oavsett om det är kort- eller långtidsfrånvaro, ger olika konsekvenser ur 

kostnadssynpunkt på en organisation. Vid frånvaro behöver organisationer i fler fall 

ersätta den frånvarande med en vikarie för att undvika allt för stora prestations- eller 

produktionstapp. Genom att ersätta den frånvarande med en vikarie uppstår extra 

kostnader utöver den sjuklön som betalas ut till den frånvarande samt andra 

förutbestämda avgifter som uppstår (Liukkonen 2006). Enligt Liukkonen (2006) bör 

organisationer identifiera vilka kostnader som uppstår i samband med sjukfrånvaro samt 

hur frånvaron ersätts och vilka eventuella extra kostnader som medförs. Vidare 

argumenterar Liukkonen (2006) för vikten av att kostnader länkade till personalen bör 

identifieras då informationen är nödvändig som beslutsunderlag och 

uppföljningsverktyg. 

 

Johanson och Johrén (2011) bygger vidare på Liukkonens (2006) betoning av vikten att 

identifiera kostnader som är kopplade till en organisations personal. Personalkostnader 

utgör ofta en av de största kostnaderna i en organisation. Lön, semester och 

arbetsgivaravgifter är kostnader kopplade till den anställde (Johanson & Johrén 2011). 

Vid sjukfrånvaro ersätts ordinarie lön med sjuklön, vilket från och med sjukdag nummer 

två uppgår till 80 % av den sjukes ordinarie lön (Tillväxtverket 2016). Dessa kostnader 

kvarstår till viss del vid sjukfrånvaro, vilket resulterar i en kostnad för arbetsgivaren 
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utan att den anställde bidrar till något i verksamheten (Johanson & Johrén 2011). En 

tumregel som kan användas är att en sjukfrånvarodag kostar drygt 10 % av den sjukes 

månadslön oavsett lönenivå. Det ska dock poängteras att tumregeln utgår från 

schablonkostnader och att mer avancerad beräkning krävs för att få fram den exakta 

kostnaden (ibid.).  

 

Vid beräkning av sjukfrånvarokostnader kan arbetsgivaren använda sig av två olika 

beräkningssätt. Kvarvarande kostnader är den första metoden där arbetsgivaren räknar 

på både direkta samt indirekta kostnader som uppstår för den frånvarande. Beräkning 

enligt kvarvarande kostnader baseras på sjuklön, semesterersättning, sociala avgifter 

samt indirekta kostnader. Indirekta kostnader definieras av kostnader som inte kan 

kopplas till en specifik person eller produkt utan istället fördelas på samtliga anställda, 

exempel på sådana kostnader är lokalhyra, kostnader för materialförbrukning eller 

administrationskostnader. Den andra metoden för beräkning av sjukfrånvarokostnader 

kallas för totala konsekvenser där arbetsgivaren även räknar på de konsekvenser som 

sjukfrånvaron resulterar i. Enligt metoden beräknar fortsatt arbetsgivaren på de 

kvarvarande kostnaderna men hänsyn tas också till eventuella konsekvenser som 

uppstår, såsom ersättning i form av vikarie eller övertidsarbete för befintlig personal, 

produktionsbortfall eller i vissa fall både ersättning och produktionsbortfall (Johanson 

& Johrén 2011).  

 

3.4 Antaganden 

Från de tre ovanstående teoriavsnitten har ett antagande tillhörande varje enskilt avsnitt 

skapats. Tolkningen av teorin har lett fram till en uppfattning om att de tre faktorerna 

information, intern rapportering och kostnadsmedvetenhet påverkar organisationers 

sjukfrånvarograd. Följande tre antaganden har utformats: 

 

1. Omfattande information om sjukfrånvaro resulterar i låg sjukfrånvarograd. 

2. Intern rapportering av sjukfrånvaro resulterar i låg sjukfrånvarograd. 

3. Kostnadsmedvetenhet kring sjukfrånvaro resulterar i en låg sjukfrånvarograd. 
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4 Redogörelse och analys av enkätsvaren 

Nedan presenteras en sammanställning av de svar som erhållits av respondenterna. 

Kapitlet är uppdelat i fyra delar. De tre första delarna representerar varje enskilt 

teoriområde där de erhållna svaren inledningsvis presenteras och efterföljs sedan av en 

analys. Det fjärde och sista avsnittet presenterar huruvida antagandena blev förkastade 

eller bekräftade.  

 

Sjukfrånvarograd 

Samtliga av undersökningens studerade organisationer har idag en sjukfrånvarograd 

som befinner sig inom spannet på 1,4 % och 3,5 %. Samtliga befinner sig således inte 

bara omkring den genomsnittliga sjukfrånvarograd som fanns när sjukfrånvaro 

redovisades i årsredovisningen, utan även under det aktuella genomsnittet för 

sjukfrånvarograd som råder i Sverige. Eftersom organisationerna har en lägre 

sjukfrånvarograd än det nationella snittet anses organisationerna fortfarande präglas av 

en föredömlig sjukfrånvarosituation. I nedanstående diagram kan varje enskild 

organisations sjukfrånvarograd utläsas. 

 

 

Diagram 1: Sjukfrånvarograd. 

 

En kort beskrivning av kulturen kring sjukfrånvaro 

På frågan om hur organisationens kultur ser ut kring sjukfrånvaro fick respondenterna 

möjlighet att fritt skildra kulturen genom en kortare beskrivning. Respondenternas svar 

är således något olika då de flesta respondenterna gav en mer utförlig förklaring av 
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kulturen medan några enstaka angav ett kortare svar. Utifrån svaren kan det identifieras 

att flera av de studerade organisationerna har en god kultur kring sjukfrånvaro med 

väletablerade arbetsprocesser. Arbetsprocessen består av utformade rutiner med 

tillhörande anmälningar, uppföljningar och dialoger mellan berörda parter. Det går även 

utifrån svaren att utläsa att arbetstagarna bär ett visst ansvar för sjukfrånvarosituationen. 

Arbetstagarna förväntas i flera av organisationerna präglas av lojalitet och 

ansvarsfullhet gentemot både kollegor och verksamheten. Flera av studiens 

respondenter anger även att deras kultur kännetecknas av ordnade rutiner. 

 

Anledningen till att frågan om kultur ställdes är för att skapa en övergripande bild 

gällande hur de utvalda organisationerna ser på deras sjukfrånvarosituation och 

tillhörande arbete. Ett tydligt mönster ses där majoriteten av organisationerna lägger 

vikt vid att arbetet ska vara ordentligt utfört från start. Organisationerna anser att det är 

viktigt med en tydlig dialog mellan de aktuella parterna. I enlighet med Demou et al.:s 

(2016) uttalande är organisationernas synsätt på sjukfrånvaroarbete fördelaktigt, då ett 

effektivt sjukfrånvaroarbete präglas av ett agerande i tidigt stadie. Förutom det faktum 

att respondenterna anger att individerna som drabbas av sjukfrånvaro bär ett visst 

ansvar, nämns det av flertalet respondenter att det också handlar om anmälning, 

uppföljning och vidare rapportering inom organisationen. 

 

Stoetzer et al. (2014) anger i en studie att organisationer med låg sjukfrånvarograd ofta 

innehar ett tydligt system för hantering och uppföljning av sjukfrånvarosituationen. Det 

var därför glädjande när respondenternas korta beskrivning av kulturen visar att 

majoriteten hade ett planerat agerande när sjukfrånvaro uppstår. Efter att tagit del av 

respondenternas beskrivning av kulturen är det inte förvånande att samtliga 

organisationer också har en låg sjukfrånvarograd. Sjukfrånvarograden är en bekräftelse 

på det faktum att organisationernas kultur kring sjukfrånvaro är god och att det inte var 

fabricerade svar. 

 

4.1 Redogörelse av enkätsvaren om information 

Dokumneterad information om sjukfrånvaro 

På frågan som efterfrågar vilken information om sjukfrånvaro som dokumenteras hade 

respondenterna möjlighet att svara genom åtta olika svarsalternativ. Respondenterna 

fick möjlighet att besvara frågan genom att välja flera alternativ samtidigt. Samtliga 
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respondenter angav att total sjukfrånvarotid av ordinarie arbetstid dokumenteras. 

Flertalet av respondenterna svarade också att de dokumenterar hur stor andelen av 

sjukfrånvaron som utgörs av långtidssjukfrånvaro. De var de två svarsalternativ som 

flest respondenter angav. För alternativen när sjukfrånvaro inträffat, hur ofta individen 

är sjuk, vem som drabbats samt sjukfrånvaro fördelat på kön respektive ålder var det 

enbart runt en tredjedel av respondenterna svar angav. Sjukfrånvaroorsak var det 

svarsalternativ med absolut lägst svarsfrekvens där enbart en av de studerade 

organisationerna dokumenterar det. I diagrammet nedan är samtliga av respondenternas 

svar sammanställt.  

 

 

Diagram 2: Dokumenterad information om sjukfrånvaro.  

 

Anledning till dokumentering av just den informationen om sjukfrånvaro 

På frågan gällande vad som är anledningen till att organisationerna dokumenterar just 

den valda informationen om sjukfrånvaro fick respondenterna möjlighet att ge egna 

svar. Trenden som kan ses för svarsalternativen är dels att organisationerna har i syfte 

att synliggöra hur mycket arbetstid som går förlorad. Svaren visar också att 

organisationerna har i syfte att genom synliggörande av sjukfrånvarotimmar öka 

chansen för att vidta åtgärder i rätt skede. Några av respondenterna angav att de 

rapporterar informationen till arbetsmiljökommittén och där valet av dokumenterad 

information grundar sig i vad som efterfrågas av kommittén. En respondent angav att 

anledningen till dokumentationen grundas i att informationen tas fram automatisk av 

0 2 4 6 8 10 12

Total sjukfrånvarotid av ordinarie arbetstid

Andel långtidssjukfrånvaro

Sjukfrånvaro fördelat på kön

Sjukfrånvaro fördelat på ålder

Vem som drabbats

Hur ofta individen är sjuk

Sjukfrånvaroorsak

När sjukfrånvaro inträffat

Antal organisationer

Dokumenterad information om sjukfrånvaro



  
 

28 

lönesystemet. En annan respondent svarade att anledningen till dokumentationen är för 

att kunna presentera sjukfrånvarograden på samma forum som övriga nyckeltal i 

organisationen. 

 

Huvudansvar för sjukfrånvaroinformation 

Det är spridda svar på frågan om vem som bär huvudansvaret för dokumentationen av 

sjukfrånvaro. De alternativ som flest respondenter angav har en svarsfrekvens på 46 %. 

Svarsalternativet anger att det är någon ur ledningen som bär huvudansvaret för 

dokumentationen av sjukfrånvaroinformation. Resterande andel respondentsvar är jämnt 

fördelat mellan svarsalternativen personalavdelning, ekonomiavdelning och övrigt. För 

alternativet övrigt fick respondenterna möjlighet att i text själva ange vem som bär 

ansvaret. Av de 15 % som svarade övrigt angavs det av samtliga respondenter att det är 

en person från HR-avdelningen som bär huvudansvaret för 

sjukfrånvarodokumentationen. 

 

 

Diagram 3: Huvudansvar för sjukfrånvarodokumentation.  

 

Utformare av den dokumenterade sjukfrånvaroinformationen 

En tydlig majoritet i svaren kan ses på frågan om vilka som varit med och utformat 

vilken information som ska dokumenteras kring sjukfrånvaro. Hela 50 % svarade att 

ledningen ansvarar för utformningen av vad som ska dokumenteras. Resterande 50 % är 

fördelat på de tre svarsalternativen ekonomiavdelning, personalavdelning och övrigt. 

För 14 % av de studerade organisationer är det någon på personalavdelningen som 
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utformat informationen som ska dokumenteras. Ytterligare 14 % har svarat att någon 

från ekonomiavdelningen istället bär ansvarat för utformningen. Respondenterna hade 

även möjlighet att svara övrigt om inget annat alternativ stämmer in och samtidigt ange 

vem som bär huvudansvaret. Totalt 22 % svarade övrigt, där två angav att HR-

avdelningen utformat vilken dokumentation som ska dokumenteras och den tredje 

angav att utformningen beror på att lönesystemet Kontek tar fram informationen. 

 

 

Diagram 4: Utformare av den dokumenterade sjukfrånvaroinformationen.  

 

Internt system för sjukfrånvaroinformation 

Den här frågan efterfrågade vilken form av system de studerade organisationerna har för 

dokumentation av sjukfrånvaroinformation. Det var två svarsalternativ som dominerade, 

nämligen att organisationerna använder en inköpt digital tjänst eller har ett internt 

utformat system. De som angav att de använder en inköpt digital tjänst var 55 % av 

respondenterna. För det andra valda alternativet angav 45 % att organisationen utformat 

ett eget internt system för dokumentation av sjukfrånvaroinformation. Ingen av 

respondenterna angav att de saknar ett system för dokumentation av 

sjukfrånvaroinformation eller att de har systemet utformat i analog form. 
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Diagram 5: Internt system för sjukfrånvaroinformation.  

 

4.1.1 Analys av sjukfrånvaroinformation 

Vilken information om sjukfrånvaro som dokumenteras är av betydelse för hantering av 

en organisations sjukfrånvarosituation (Alexis 2011). Alexis (2011), Demou et al. 

(2016) och Stoetzer et al. (2014) har samtliga angett vilken typ av information som 

enligt dem bör sammanställas om sjukfrånvaro. De studerade organisationerna 

dokumenterar total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, vilket ger dem en god 

övergripande bild av hur sjukfrånvarosituation ser ut. Sjukfrånvaron för de studerade 

organisationerna är inget större problem, det kan därför antas att de väljer att inte 

sammanställa mer information som de inte har någon större användning för. Feldman 

och March (1981) beskriver nämligen att information tenderar att förlora i värde om 

sammanställningen av informationen kostar mer än vad den kan generera i. Oavsett hur 

utförlig information våra respondenter skulle ta fram finns det begränsningar i hur 

mycket informationen skulle kunna bidra till. Det här grundar sig i att respondenterna 

har en god sjukfrånvarograd som inte kräver vidare förbättring.  

 

Det är inte enbart av intresse att identifiera vilken information som organisationerna 

dokumenterar, utan orsaken till varför informationen dokumenteras är lika intressant. 

Information är en viktig del för att kunna fatta fördelaktiga beslut (Levesque & Maillart 

2008). MacMullin och Taylor (1984 i Choo 1995) menar att det vid 

informationsinsamling bör kartläggas vad information förväntas bidra till. Svaren i 

undersökningen tyder på att respondenterna har en förväntan kring vad informationen 
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ska användas till. Respondenternas svar syftar till att tydliggöra antalet förlorade 

arbetstimmar, vilket kan tänkas behöva kompletteras med annan information för att 

kunna bistå organisationen med något. Exempelvis, en organisation som har 100 

sjukfrånvarotimmar förhållande till 1000 ordinarie arbetstimmar och således en 

sjukfrånvarograd på 10 %. I tillägg kan det tänkas vara viktigt att organisationen är 

medveten om vad som betraktas som en god sjukfrånvarograd. I det här exemplet skulle 

informationen om andelen sjukfrånvarotimmar enbart vara av intresse om 

organisationen är medveten om det är bra eller mindre bra. Liukkonens (2003) 

undersökningar visar att beslutsfattare har för liten mängd information för att kunna 

fatta beslut. I det ovan givna exemplet är det tänkbart att det är svårt att införa åtgärder 

om organisationerna inte vet när situationen kräver åtgärder. Resonemanget leder vidare 

till ett annat av de vanligaste svaren från respondenterna, att informationen används för 

att kunna införa åtgärder. En liknelse i problematiken kan uppstå här om organisationen 

inte på förhand är medveten om i vilket skede åtgärder behöver vidtas. Feldman och 

March (1981) menar att information ska bidra till utveckling för att informationen ska 

betraktas som värdefull. Information som tas fram trots att det inte finns något specifikt 

syfte är egentligen onödig information.  

 

Ett vanligt återkommande inslag i tidigare forskning är att beslutsfattare behöver ett 

informationsunderlag för att genomföra beslutsprocesser (Feldman & March 1981). 

Wilson (1981) anger att sökandet efter information bör ske av en person som har 

identifierat ett visst behov av information. Därför skapas ett intresse i att studera hur 

respondenternas svar mellan vem som är huvudansvarig respektive vem som utformat 

dokumentationen förhåller sig till varandra. Genom nedanstående korstabell kan utläsas 

att ett starkt samband mellan vem som utformar informationen och vem som ansvarar 

för dokumentationen saknas. I det fall där samvariation är som störst där respondenterna 

angett att ledningen bär huvudansvaret för dokumentationen av 

sjukfrånvaroinformation. En procentig samvariation på 57 % kan dock anses vara 

relativt låg. Då det inte går att se ett tydligt samband mellan att de som ansvarar för 

dokumentationen också är delaktiga i att utforma vad som ska dokumenteras, kan det 

antas att det uppstår situationer där fel information dokumenteras.  
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  Huvudansvar 

Utformare Ekonomiavdelning Ledning Personalavdelning Övrigt 

Ekonomiavdelning 50 % 14 % 0 % 0 % 

Ledning 50 % 57 % 67 % 0 % 

Personalavdelning 0 % 14 % 33 % 0 % 

Övrigt 0 % 14 % 0 % 100 % 

Totalsumma 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tabell 1: Samvariation mellan huvudansvar och utformare.  

 

En ledning kan antas vara det högst beslutande organet i en organisation. I korstabellen 

ovan kan det utläsas att ledningen i störst utsträckning ansvarar för dokumentationen av 

sjukfrånvaroinformation. Ledningen bör därför ha god tillgång till information som kan 

användas som beslutsunderlag, vilket Al-Mamary et al. (2014) menar är viktigt. Om det 

beslutande organet är med och utformar informationen, kan det antas finnas större chans 

till att beslutsfattarna har tillgång till rätt information eftersom de varit med och 

utformat den. Det här menar Levesque och Maillart (2008) är av stor vikt vid 

beslutsfattande, att ha tillgång till den information som krävs för lämpligast beslut. 

Organisationernas sjukfrånvarograd skulle kunna vara ett bevis på att rätt information 

dokumenteras för att kunna fatta rätt beslut i rätt skede. Ekonomiavdelningen är den 

funktion inom en organisation som besitter störst kunskap kring finansiella faktorer. Det 

indikerar på ett fördelaktigt val för de respondenter som angivit att ekonomiavdelningen 

ansvarar för dokumentationen. Litchfield och Hinkleys (2016) anser att hälsofrämjande 

arbete gagnas av ekonomiska incitament. 

 

Genom kartläggning av hur organisationens informationssystem är utformat kan det 

delvis identifieras att dokumentationen sker på ett effektivt sätt. Effektivitet menar 

Premkumar och King (1992) är en av de viktigaste avsikterna med ett 

informationssystem. Nästan hälften av respondenterna har ett internt utformat system 

och resterande respondenter har ett system i form av en inköpt digital tjänst. Det kan 

därför antas att informationssystemen för organisationerna är välutformade och av bra 

kvalité. Ett motsatt antagande hade kunnat göras om några av respondenterna svarat att 

de saknar system för sjukfrånvaroinformationen då även Tannenbaum (1990) menar att 

informationssystem rörande personal har en effektiv och underlättande effekt i 

organisationer.  
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Ett internt anpassat system kan antas vara utformat för att passa det syfte informationen 

menas uppfylla, samt att de personer som ska ta del av informationen har insyn i 

utformandet. De respondenter som angett att de har ett inköpt digitalt system skulle 

kunna bevisa att de har ett standardiserat system som passar organisationen för att 

uppnå syftet med det. Liukkonen (2006) argumenterar dock för att standardiserade 

system inte resulterar i tillräckligt med information. Organisationen kan vara i behov av 

ytterligare information som förbises för att det inte är en del av systemet som köpts in 

(ibid.). Därför är det lämpligt i vissa fall att även ta fram ytterligare information än det 

som de standardiserade systemet erhåller. Ett annat antagande är dock att de system som 

köps in bör vara fullt fungerande.  

 

4.2 Redogörelse av enkätsvaren om intern rapportering av 

sjukfrånvaroinformation 

Intern rapportering av sjukfrånvaroinformation 

Nedan i cirkeldiagrammet kan utläsas att hela 91 % av respondenterna svarade att de 

rapporterar den dokumenterade sjukfrånvaroinformationen vidare internt i 

organisationen. Enbart 9 % angav att de inte rapporterar någon sjukfrånvaroinformation 

internt inom organisationen. 

 

 

Diagram 6: Intern rapportering av sjukfrånvaroinformation. 
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Vem den dokumenterade sjukfrånvaroinformationen raporteras till 

Som följdfråga till de som svarat ja på fråga 10, efterfrågades respondenterna om vilka 

den interna rapporteringen sker till. Respondenterna fick möjlighet att ange egna svar. 

Utifrån de svar som respondenterna angav kunde svarsalternativen kategoriseras i tre 

kategorier eftersom respondenterna angav liknande svar. För 42 % av respondenterna 

kunde svarsalternativet kopplas till att det är någon ur ledningsgruppen som den 

dokumenterade informationen rapporterades till. 25 % av respondenterna angav att 

sjukfrånvaroinformationen rapporteras internt genom någon form av offentliggörande 

där alla inom organisationen delges informationen. För ytterligare 25 % av 

respondenterna kunde svaren härledas till att organisationens arbetsmiljökommitté fick 

ta del av informationen. En respondent angav ett svar som var svårt att koppla till någon 

av de andra kategorierna, där svaret löd “Inte all information. Delges berörda i 

organisationen.”. 

 

 

Diagram 7: Vem den dokumenterade sjukfrånvaroinformationen rapporteras till. 

 

Ansvarig för vidtagande av åtgärder 

Respondenterna fick i uppgift att ange vem i organisationen som ansvarar, vid behov, 

för vidtagande av åtgärder. Respondenterna är något skilda i svaren som angavs. Endast 

8 % av respondenterna angav att det är någon från ekonomiavdelningen som bär 

huvudansvaret. För de två återstående alternativen, ledningsgruppen och 

personalavdelningen, var procentsatserna närliggande varandra. För 42 % av 

respondenterna var det någon med personalansvar som var ansvarig och för resterande 
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50 % var det istället någon ur ledningsgruppen som ansvarade för vidtagande av 

åtgärder. 

 

 

Diagram 8: Ansvarig för vidtagande av åtgärder.  

 

4.2.1 Analys av intern rapportering av sjukfrånvaroinformation 

Johnson och Kleiner (1987) anger att redovisning av mänskliga resurser är väsentligt för 

internt beslutsfattande. Det är således av vikt att dokumenterad information rapporteras 

vidare internt till berörda parter (ibid.). En tydlig majoritet av de organisationer som 

studerats rapporterar den dokumenterade informationen av sjukfrånvaro vidare internt. 

Utsträckningen av intern rapportering är helt i linje med vad tidigare presenterad teori 

anger är lönsamt. Genom intern rapportering möjliggör de studerade organisationerna 

ett fördelaktigt sjukfrånvaroarbete som enligt Johnson och Kleiner (1987) präglas av 

ökad kontroll av den interna verksamheten. Genom att enbart studera utsträckningen av 

intern rapportering är det inte förvånande att samtliga av organisationerna anger en låg 

sjukfrånvarograd. Organisationernas sjukfrånvarograd indikerar på ett 

sjukfrånvaroarbete som tyder på att viktig information sprids vidare inom 

organisationen, vilket Stoetzer et al. (2014) styrker är positivt.  

 

Både Alexis (2011) och Liukkonen (2006) anger att det är av vikt att informationen når 

ut till rätt person. Vad som är rätt person kan variera beroende på vad organisationen 

vill åstadkomma. Att det för de undersökta organisationerna är vanligast att rapportera 

till ledningen kan tyda på att organisationerna är ute efter den kontroll över 
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verksamheten som Johnson och Kleiner (1987) redogör för. Individerna i 

ledningsgruppen kan antas vara de som har bäst helhetsbild över organisationen samt 

besitter störst möjligheter till att fatta beslut som gynnar hela verksamheten. Att 

rapportera till arbetsmiljökommittén är ett svar som angavs och som också anses vara 

fördelaktigt när det gäller sjukfrånvaroarbete. Arbetsmiljökommitténs uppgift är att 

beröra frågor knutna till arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det kan därför antas vara av vikt 

att arbetsmiljökommittén tar del av den information som finns dokumenterad om den 

aktuella sjukfrånvarosituationen. Informationen upplyser om eventuellt införande av 

åtgärder eller annat agerande som är nödvändigt. De organisationer som har en utsedd 

arbetsmiljökommitté bör säkerställa att kommittén består av personer med kompetens 

inom området, för att möjliggöra att informationen som erhålls utläses rätt. Både Wilson 

(1981) och Buckland (1991) argumenterar för att information påverkas av de 

involverade människorna och att informationen endast blir meningsfull om det hanteras 

av rätt person. 

 

Gällande vem som är ansvarig för vidtagande av sjukfrånvaroåtgärder svarade 50 % av 

respondenterna att det är någon ur ledningen. Frågans utfall kan motiveras på liknande 

sätt som tidigare. Ledningen kan antas vara det organ inom organisationen som har bäst 

övergripande bild över situationen och således mest lämpad att bära ansvaret. Utifrån 

framförallt Wilsons (1981), men även Bucklands (1991) perspektiv är det inte heller 

förvånande att flera av respondenterna angav att det är någon från personalavdelningen 

som ansvarar för införandet av sjukfrånvaroåtgärder. Det är vedertaget att 

personalavdelningen har god kunskap i personalrelaterade ämnen samt god insyn i hur 

situationen ser ut för de anställda. Det är inte svårt att föra tankarna till att 

personalavdelningen är väl lämpad i det här fallet. Vad som egentligen är rätt person 

eller avdelning är dock svårt att fastställa, en mer ingående inblick i organisationen 

behövs för att fastslå det. Det är därför inte förvånande att respondenterna varit skilda i 

sin mening kring vem som bär ansvaret för vidtagande av sjukfrånvaroåtgärder. 

 

Det finns också intresse i att kartlägga om beslutsfattarna är de som rapporteringen sker 

till. Utgångspunkten för intresset är problematiken kring att beslutsfattare inte mottar 

rapportering av viktig och aktuell information. Alexis (2011) menar nämligen att 

beslutsfattare riskerar att inte kunna vidta åtgärder i tid. Sambandet mellan vem som är 

ansvarig och vem den dokumenterade informationen rapporteras till illustreras genom 
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korstabellen i tabell 3 nedan. Det kan utifrån tabellen utläsas att något tydligt 

sambandsmönster inte existerar. Inget av svarsalternativen för vem som mottar den 

interna rapporteringen resulterar i en tydlig koppling gällande att samma individ också 

ansvarar för vidtagande av åtgärder. Samtliga av de studerade organisationerna besitter 

en föredömlig sjukfrånvarograd. Det var därför något förvånande att de enligt vad 

Stoetzer el al. (2014) och Alexis (2011) redogör för inte arbetar optimalt med intern 

rapportering av sjukfrånvaro. Studiens resultat styrker således inte vikten av att den 

interna rapporteringen av sjukfrånvaroinformation måste ske till aktuella beslutsfattare 

och ansvariga. 

 

  Mottagare av intern rapportering 

Ansvarig för 

åtgärder 

Arbetsmiljö-

kommitté 

Offentliggörs 

internt 

Lednings-

grupp 
Övrigt 

Ledningsgrupp 60 % 33 % 50 % 100 % 

Ekonomiavdelning 0 % 33 % 0 % 0 % 

Personalavdelning 40 % 33 % 50 % 0 % 

Totalsumma 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tabell 2: Samvariation mellan mottagare av intern rapportering och vem som är 

ansvarig för åtgärder.  

 

Kopplingen är dock fortfarande tydlig mellan sjukfrånvarograd och den utsträckning 

intern rapportering sker. Ett antagande kan göras gällande att det är viktigare att 

rapportering sker överhuvudtaget än det faktum att rapporteringen måste nå specifika 

beslutsfattare. I Stoetzer et al.:s (2014) tidigare studie går det att utläsa att låg 

sjukfrånvarograd ofta nås när det finns tydliga system för rapportering, hantering och 

uppföljning av sjukfrånvarosituationen. Det kan antas att de studerade organisationernas 

tillvägagångssätt gällande sjukfrånvaro ändå är motiverad och att de har ett system som 

fungerar för den aktuella organisationen. Haddadpoor et al. (2015) menar att olika delar 

i en organisation bör dela kunskap och information med varandra för att förbättra 

arbetet i organisationen. Om organisationerna tar fasta på det förs tankarna till att det 

inte behöver ses som en nackdel att flera olika avdelningar är involverade i arbetet med 

sjukfrånvaro. 
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4.3 Redogörelse av enkätsvaren för sjukfrånvarokostnader 

Beräkning av sjukfrånvarokostnader 

I cirkeldiagrammet nedan kan respondenternas svar utläsas för frågan om 

organisationerna beräknar vad deras sjukfrånvaro kostar. Samtliga utom en av de 

studerade organisationerna beräknar kostnaderna för sjukfrånvaro. 

 

 

Diagram 9: Beräkning av sjukfrånvarokostnader.  

 

Kostnader som beräknas för total sjukfrånvarokostnad 

Fråga 15 är utformad så att flertalet svarsalternativ kan väljas. Respondenten hade till 

uppgift att ange vilka kostnader som används vid beräkning av sjukfrånvarokostnader. 

Den respondent som tidigare angav att organisationen inte beräknar 

sjukfrånvarokostnader har inte haft möjlighet att besvara den här frågan. Samtliga av 

respondenterna angav att de beräknar kostnaderna för sjuklön. Nio av respondenter 

anger att de utöver sjuklön också beräknar kostnaderna för sociala avgifter, varav åtta av 

dem också beräknar semesterersättning. Fyra av respondenterna svarar att de beräknar 

kostnaderna för ersättning av sjuk personal, det vill säga vikarier eller övertidsarbete för 

befintlig personal. Tre respondenter svarar att de beräknar kostnaderna för indirekta 

kostnader vid sjukfrånvaro och enbart två respondenter svarar att de beräknar 

kostnaderna för prestation- och produktionstapp. 
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Diagram 10: Kostnader som beräknas för total sjukfrånvarokostnad.  

 

Intern rapportering av sjukfrånvarokostnader 

På frågan om den interna rapporteringen innehåller information om kostnaderna för 

sjukfrånvaro, svarade hela 91 % att de inte rapporterar kostnaderna för sjukfrånvaro. En 

liten minoritet på 9 % har svarat att de rapporterar kostnaderna internt.  

 

 

Diagram 11: Intern rapportering av sjukfrånvarokostnader.  

 

Användningsområde för beräkningar av sjukfrånvarokostnader 

Precis som tidigare angivits utesluts även här den respondent som angav att 

organisationen inte beräknade kostnader för sjukfrånvaro. Hela 43 % av respondenterna 

har angivit att de beräknar kostnaderna för att avgöra om eventuella hälsoinvesteringar 
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är lönsamma. Av respondenterna svarade 21 % att beräkningarna avser att avgöra om 

lönsamheten i organisationen påverkas på grund av kostnaderna för sjukfrånvaro. För 

29 % av respondenterna användes kostnaderna till underlag för andra beslut som fattas i 

organisationen. Eftersom frågan erbjöd respondenterna att ange flera alternativ angav en 

respondent att beräkningarna används i syfte för alla tre svarsalternativ. Respondenterna 

hade även möjlighet att svara alternativet övrigt, där ett eget svar kunde ges om inget 

annat alternativ passade. En respondent svarade då följande “Till försäkringskassan för 

ev återbet av höga sjuklönekostnader”. 

 

 

Diagram 12: Användningsområde för beräkningar av sjukfrånvarokostnader.  

 

4.3.1 Analys av kostnader för sjukfrånvaro 

Jones (1973) argumenterar för att synliggörandet mellan organisatoriska aktiviteter och 

tillhörande kostnader är viktigt för att öka kontrollen inom organisationen. Det är en 

tydlig majoritet av de studerade organisationerna som beräknar kostnaderna, vilket talar 

för att det samvarierar med låg sjukfrånvarograd. Jones (1973) menar att kopplingar 

mellan kostnader och aktiviteter gör det enklare att införa åtgärder vid behov på grund 

av att eventuella mönster lättare kan ses. Ett bekräftande skulle kunna göras av att Jones 

(1973) teori stämmer, då den goda sjukfrånvarograden tyder på att god 

kostnadsmedvetenhet existerar hos de studerade organisationerna.  

 

De tre vanligaste kostnaderna som beräknas ingår i Johanson och Johréns (2011) 

beräkningar av kvarvarande kostnader. Den kostnad som också ingår i metoden men 
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inte är lika populär att beräkna är indirekta kostnader. En potentiell anledning till 

resultatet kan grunda sig i att de direkta kostnaderna redan är en del av den befintliga 

administrationen. Det skulle därför kunna vara så att organisationerna anser att 

ytterligare administration för att fastställa de indirekta kostnaderna inte skulle generera i 

något värde. Feldman och March (1973) anger att kostnaden för att ta fram information 

ska vara lägre än vad det kan generera i. I enlighet med författarna är det således rimligt 

att ytterligare beräkning av information skulle leda till för höga kostnader i jämförelse 

med vad det bidrar till. Det här beror på att de studerade organisationerna har en låg 

sjukfrånvarograd, vilket betyder att de inte förlorar någon större summa pengar på 

grund av sjukfrånvaro. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan det tänkas att det inte är 

lämpligt för respondenterna att beräkna fler kostnader kring sjukfrånvaro än vad de 

redan gör.  

 

En tydlig trend kan ses där den interna rapporteringen av sjukfrånvarokostnader sker i 

väldigt få fall hos de studerade organisationerna, trots det faktum att kostnaderna 

beräknas. Liukkonen (2003) menar att flertalet organisationers beslutsfattare har 

bristande tillgång till ekonomiska inslag inför beslut. Anledningen till att den interna 

rapporteringen av kostnader inte sker i större utsträckning skulle även här kunna bero på 

det faktum att organisationernas kostnader för sjukfrånvaro inte är omfattande och 

därför saknas anledning till vidare rapportering. Resultatet av studien visar ändå att 

inslag av ekonomisk information har någon form av påverkan förhållande till 

sjukfrånvarograden. Som både Litchfield och Hinckley (2016) samt Demou et al. (2016) 

argumenterar för, har ekonomiska incitament en positiv inverkan på arbetsprocessen 

kring sjukfrånvaro.  

 

4.4 Prövning av antaganden 

 Antagande 1: Omfattande information om sjukfrånvaro resulterar i låg 

sjukfrånvarograd.  

 Resultatet av prövningen av antagandet är att dokumentation av sjukfrånvaro 

sker i alla undersökta organisationer, men omfattningen i sig varierar. På grund 

av att vissa organisationer har en låg grad av dokumentation samt en låg 

sjukfrånvarograd förkastas antagandet. 

 Antagande 2: Intern rapportering av sjukfrånvaro resulterar i låg 

sjukfrånvarograd.  
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 I prövningen för det här antagandet framkom det att den interna rapporteringen 

av sjukfrånvaro sker i hög utsträckning hos de studerade organisationerna med 

låg sjukfrånvarograd. Det här resulterar i att antagande 2 bekräftas.  

 

 Antagande 3: Kostnadsmedvetenhet kring sjukfrånvaro resulterar i en låg 

sjukfrånvarograd. 

 För prövningen av det här antagandet är resultatet att kostnadsmedvetenhet kring 

sjukfrånvaro förekommer i en betydande majoritet hos de studerade 

organisationerna. Det här gör att antagande 3 bekräftas.  
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5 Slutsats 

I följande kapitel presenteras de slutsatser som kan fastställas utifrån den empiriska 

undersökningen och tidigare teori. Vidare presenteras även förslag till vidare forskning 

inom området. 

 

Stor del av den tidigare forskningen inom området har fokuserat specifikt på hur 

organisationer ska arbeta hälsofrämjande. Den aktuella studien har istället fokuserat på 

det interna arbetet innan hälsofrämjande arbete kan införas, det vill säga vägen från att 

sjukfrånvaro uppstår tills dess att eventuella åtgärder vidtas. Studiens teoretiska 

referensram lyfter vikten av ett välfungerande sjukfrånvaroarbete. Sammanställningen 

av insamlad empirisk data visar delvis på en bekräftelse av tidigare presenterad teori 

inom området.  

 

Den genomförda studien ämnar svara på frågan om vilka interna organisatoriska 

faktorer som påverkar utfallet av organisationers arbete med sjukfrånvaro. Resultatet för 

den genomförda studien visar att samtliga av de tidigare identifierade organisatoriska 

faktorerna har viss samvariation med låg sjukfrånvarograd. En låg sjukfrånvarigrad som 

indikerar på en fördelaktig sjukfrånvarosituation. Sambandet är dock inte lika distinkt 

som tidigare antagits. Anledningen till att sambandet inte är lika tydligt som tidigare 

antagits grundar sig i att studien enbart har identifierats ett positivt samband mellan låg 

sjukfrånvarograd och de organisatoriska faktorerna. Inget motsatt samband har således 

varken bekräftas eller dementeras, där en dålig sjukfrånvarosituation eventuellt präglas 

av bristande sjukfrånvaroarbete. Syftet med uppsatsen är att diagnostisera vilka interna 

faktorer som påverkar sjukfrånvaron inom en organisation. Syftet har delvis uppfyllts 

genom att studien visar att samtliga interna faktorer framträder vid låg sjukfrånvarograd.  

 

Den genomförda studien visar att den omfattning som organisationer dokumenterar 

sjukfrånvaroinformation inte är avgörande för sjukfrånvarosituationen, vilket också 

innebär att vilken information som dokumenteras är obetydligt. Det som är avgörande 

för sjukfrånvarosituationen är att någon information dokumenteras överhuvudtaget. Inte 

heller specifikt vem den dokumenterade informationen rapporteras till är centralt 

eftersom studien visar att det inte är avgörande för utfallet av sjukfrånvaroarbetet. 

Studien visar istället att det viktiga är att rapporteringen sker i någon form. Beräkningar 

av kostnaderna kan också konstateras ha viss samvariation med låg sjukfrånvarograd, 
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eftersom en tydlig majoritet av de studerade organisationerna beräknade kostnaderna. 

Ett intressant fynd angående intern rapportering är att viss information som rör 

sjukfrånvaro rapporteras internt, men där kostnaderna inte rapporteras ens i närheten i 

samma utsträckning. Eftersom samtliga studerade organisationer för den här studien har 

låg sjukfrånvarograd är det svårt att avgöra om anledningen beror på att det finns ett 

icke-befintligt behov av att rapportera kostnaderna på grund av den rådande situationen. 

Där sjukfrånvarokostnaderna inte utgör en stor del av orgnisationernas totala 

personalkostnader. Ytterligare forskning bör förslagsvis genomföras på organisationer 

med hög sjukfrånvarograd. Genom forskning på organisationer med betydligt sämre 

sjukfrånvarosituation än de aktuella i den här studien, kan avgöras om intresset för 

sjukfrånvarokostnaderna är lika svalt i båda fallen. 

 

Eftersom samtliga av de studerade organisationerna har låg sjukfrånvarograd har inte ett 

motsatt samband inom de utvalda teoretiska områdena kunnat prövas i den empiriska 

undersökningen. Utifrån den aktuella studien kan enbart ett ytrande göras om vilka 

organisatoriska faktorer som samvarierar med en god sjukfrånvarosituation. Ytterligare 

forskning krävs därför för att eventuellt bekräfta det motsatta sambandet där avsaknaden 

av informationsinsamling, intern rapportering och kostnadsmedvetenhet eventuellt leder 

till en dålig sjukfrånvarosituationen som präglas av hög sjukfrånvarograd.  

 

Trots studiens bristande respondentunderlag samt att det enbart går att bekräfta 

faktorernas samvariation med låg sjukfrånvarograd, anses resultatet för studien ha en 

viss praktisk relevans. Det faktum att det finns en samvariation mellan låg 

sjukfrånvarograd och ett välutformat arbetssätt kring sjukfrånvaro är av stor vikt för 

organisationer att ta del av. Organisationer kan genom vetskapen om samvariationen 

sätta värde på specifika delar i arbetsprocessen kring sjukfrånvaro, vilket i slutändad 

resulterar i en effektivare verksamhet. För att öka fyndens användbarhet för fler 

organisationer behöver studien ytterligare komplettering, där en mer djupgående 

undersökning beskriver samvariationen ur fler synvinklar. De fynd som studien har 

resulterat i är det organisationer med en god sjukfrånvarosituation och låg 

sjukfrånvarograd som har mest användning för. Genom vetskapen av att ett strategiskt 

arbetssätt innehållande god dokumentation, intern rapportering och 

kostnadsmedvetenhet samvarierar med låg sjukfrånvarograd, kan organisationer med 

låg sjukfrånvarograd motivera ett fortsatt strategiskt arbetssätt gällande sjukfrånvaro. 
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I 
 

Bilaga 1 Operationalisering 

 

Teoriavsnitt Fråga Frågans syfte Källa 

Bakgrundsfråga Vänligen ange 

företagsnamn 

Identifiera respondenten 

på grund av 

administrativ 

underlättning. 

Berntson 

(2016) 

Bakgrundsfråga Vilken bransch verkar 

företaget i? 

För att möjliggöra att 

kunna se ett eventuellt 

mönster. 

Berntson 

(2016) 

Bakgrundsfråga Vad har företaget för 

sjukfrånvarograd? 

Jämföra med tidigare 

sjukfrånvarograd samt 

nuvarande arbetssätt. 

Berntson 

(2016) 

Bakgrundsfråga Ge en kort beskrivning 

av hur kulturen kring 

sjukfrånvaro ser ut i 

företaget. 

För att få en bild av 

företagets syn på arbete 

med sjukfrånvaro ser ut. 

Berntson 

(2016) 

Information Vem bär huvudansvaret 

för dokumentationen av 

sjukfrånvaro? 

Identifiera om personen 

med ansvaret har 

kunskap kring 

sjukfrånvaro. 

Wilson (1981), 

Buckland 

(1991) 

Information Vilken information 

dokumenteras om 

sjukfrånvaro? 

Identifiera vilken 

information som i störst 

utsträckning 

dokumenteras. 

Alexis (2011), 

Haddadpoor et 

al. (2015), 

Demou et al. 

(2016), 

Stoetzer et al. 

(2014) 



  
 

II 

Information Varför dokumenteras 

just den informationen 

om sjukfrånvaro? 

Identifiera om 

organisationer har en 

strategi bakom valet av 

vilken information som 

dokumenteras. 

Haddadpoor et 

al. (2015), 

MacMullin & 

Taylor (1984 i 

Chun Wei 

Choo 1995), 

Levesque & 

Maillart 

(2008), 

Liukkonen 

(2003), 

Feldman & 

March (1981) 

Information Vilka har varit med och 

utformat vad som ska 

dokumenteras? 

Identifiera om den som 

ska ta del av 

informationen har varit 

med och påverkat 

utformningen av 

informationen som tas 

fram. 

Wilson (1981), 

Buckland 

(1991), Al-

Mamary et al. 

(2014), 

Mousavifard et 

al. (2016), 

Alexis (2011) 

Information I vilken form är det 

interna systemet för 

sjukfrånvaro- 

information uppbyggt? 

Identifiera hur 

organisationer arbetar 

med dokumentation av 

sjukfrånvaro. 

Premkumar 

och King 

(1992), 

Tannebaum 

(1990), 

Johnson & 

Kleiner (1987), 

Liukkonen 

(2006) 



  
 

III 

Intern 

rapportering 

Rapporteras den 

dokumenterade 

informationen om 

sjukfrånvaro vidare 

internt? 

Identifiera om 

informationen når 

beslutsfattarna. 

Liukkonen 

(2006), 

Johnson och 

Kleiner (1987), 

Alexis (2011), 

Stoetzer et al. 

(2014), 

Lönnqvist & 

Lind (1998) 

Intern 

rapportering 

Till vem/vilka 

rapporteras det? 

Identifiera om 

informationen når 

beslutsfattarna. 

Alexis (2011), 

Stoetzer et al. 

(2014), 

Liukkonen 

(2006) 

Intern 

rapportering 

Vem ansvarar för att 

vidta åtgärder vid behov 

att förändra företagets 

sjukfrånvarosituation? 

Identifiera vilka som är 

beslutsfattare. 

Stoetzer et al. 

(2014), 

Johnson & 

Kleiner (1987), 

Alexis (2011) 

Intern 

rapportering 

Arbetar ni med 

hälsobokslut? 

Identifiera om det finns 

ett strategisk etablerat 

arbetssätt gällande 

sjukfrånvaro. 

Liukkonen 

(2006), 

Liukkonen 

(2003) 

Kostnads- 

medvetenhet 

Beräknas kostnaderna 

för sjukfrånvaro i ert 

företag? 

Identifiera om det finns 

en kostnadsmedvetenhet 

gällande sjukfrånvaro. 

Johanson & 

Johrén (2011) 

Feldman och 

March (1981) 

Kostnads- 

medvetenhet 

Vilka delar ingår i 

beräkningarna för 

sjukfrånvaro- 

kostnaden? 

Identifiera vilka 

kostnader som används 

för beräkning av 

sjukfrånvaro. 

Johanson & 

Johrén (2011) 



  
 

IV 

Kostnads- 

medvetenhet 

Är sjukfrånvaro- 

kostnaden en del av den 

information som 

rapporteras internt? 

Identifiera om kostnader 

är lika viktigt att 

rapportera som övrig 

sjukfrånvaro- 

information. 

Jones (1973), 

Litchfield & 

Hinckley 

(2016), 

Haddadpoor et 

al. (2015) 

Kostnads- 

medvetenhet 

Vad används 

beräkningarna av 

sjukfrånvaro- 

kostnaden till? 

Identifiera om kostnader 

för sjukfrånvaro 

används som 

beslutsunderlag. 

Demou et al. 

(2016), 

Litchfield & 

Hinckley 

(2016), 

Haddadpoor et 

al. (2015) 

 

  



  
 

V 

Bilaga 2 Enkätfrågorna 

 

1. Vänligen ange företagsnamn (Anonymt). 

 

2. Vilken bransch verkar företaget i? 

 

3. Vad har företaget för sjukfrånvarograd? (Andel sjukfrånvarotid av ordinarie 

arbetstid angett i %) Vänligen uppskatta om Ni inte vet exakt.  

 

4. Ge en kort beskrivning av hur kulturen kring sjukfrånvaro ser ut i företaget.  

 

5. Vem bär huvudansvaret för dokumentationen av sjukfrånvaro? 

 Någon på ekonomiavdelningen 

 Någon ur ledningen 

 Någon med personalansvar 

 Övrigt 

 

6. Vilken information dokumenteras om sjukfrånvaro? (Det går att välja flera 

svarsalternativ). 

 Total sjukfrånvarotid i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid 

 Andel långtidsjukfrånvaro av total sjukfrånvaro 

 Sjukfrånvaro fördelat på kvinnor respektive män 

 Sjukfrånvaro fördelat på ålderskategorier 

 Vem som drabbats av sjukfrånvaro 

 Hur ofta en individ drabbas av sjukfrånvaro 

 Orsak till att individen varit sjuk 

 När sjukfrånvaro ägt rum 

 Övrigt 

 

7. Varför dokumenteras just den informationen om sjukfrånvaro?  

Eget svar:  

8. Vilka har varit med och utformat vad som ska dokumenteras? (Det går att välja 

flera svarsalternativ). 

 Den som ansvarar för dokumentationen 



  
 

VI 

 Någon på ekonomiavdelningen 

 Någon ur ledningen 

 Någon med personalansvar 

 Den som ansvarar för eventuella åtgärder av sjukfrånvaro 

 Övrigt 

 

9. I vilken form är det interna systemet för sjukfrånvaroinformation uppbyggt?  

 I form av en inköpt digital tjänst 

 Systemet är utformat i analog form (exempelvis pappersarkiv) 

 Genom ett internt utformat digitalt system 

 Det existerar inte någon form av system specifikt för sjukfrånvaroinformation 

 

10. Rapporteras den dokumenterade informationen om sjukfrånvaro vidare 

internt? 

 Ja 

 Nej 

 

11. Om ja på fråga 10, till vem/vilka? 

 Eget svar: 

 

12. Vem ansvarar för att vidta åtgärder vid behov av att förändra företagets 

sjukfrånvarosituation? 

 Någon på ekonomiavdelningen 

 Någon ur ledningen 

 Någon med personalansvar 

 Övrigt 

 

13. Beräknas kostnaderna för sjukfrånvaro i Ert företag? 

 Ja 

 Nej 

14. Vilka delar ingår i beräkningarna för sjukfrånvarokostnaderna? (Det går att 

välja flera svarsalternativ). 

 Sjuklön (80 % av ordinarie lön) 

 Semesterersättning 



  
 

VII 

 Sociala avgifter 

 Indirekta kostnader 

 Prestations- eller produktionsbortfall 

 Ersättningskostnad (Vikariekostnad eller övertidskostnad) 

 Vi beräknar inte kostnaden för sjukfrånvaro 

 

15. Är sjukfrånvarokostnaden en del av den information som rapporteras internt? 

 Ja 

 Nej 

 

16. Vad används beräkningarna av sjukfrånvarokostnaderna till? (Det går att 

välja flera svarsalternativ). 

 Till att kunna avgöra om sjukfrånvarokostnaderna påverkar företagets lönsamhet 

 Till att kunna avgöra om det är lönsamt med hälsoinvesteringar 

 Som underlag för beslutfattande 

 Övrigt 

 

 


