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| Förord 

Idén till uppsatsen som du just nu håller i din hand uppkom under ett samtal som ägde rum en 

vacker vinterdag i början av januari 2009. Samtalet ägde rum mellan mig och Gunilla Larsen, 

programansvarig för dåvarande Health Management programmet vid Baltic Business School i 

Kalmar. Ämnet för dagen var den annons som Kommunhälsan i Kalmar kommun hade 

publicerat i vilket de sökte studenter som kunde undersöka kostnader för sjukfrånvaro inom 

kommunen. Jag fick ett telefonnummer av Gunilla som jag ringde på vinst eller förlust. 

Samtalet föll väl ut och några månader senare satt jag vid det första mötet med 

Kommunhälsan. Efter det första mötet med Kommunhälsan har arbetet med uppsatsen gått 

igenom en process som varit allt annat än spikrak. Idéer har kommit och idéer har förkastats. 

Text har skrivits, formulerats och reviderats. Den text som du just nu sitter med är resultatet. 

Ett resultat av en uppsatsprocess som, i skrivande stund, inleddes för snart tio veckor sedan.   

Under de här tio veckorna har jag kommit i kontakt med flertalet människor vilka samtliga 

bjudit in mig i deras arbetsvardag och berättat sin historia om sin arbetsplats. Till er alla vill 

jag därför passa på att rikta ett stort tack. Utan er medverkan hade arbetet inte varit möjligt! 

Jag vill även tacka min handledare Thomas Karlsson, verksam vid Handelshögskolan BBS, 

Kalmar högskola för det stöd och den hjälp som han bidragit med under arbetets olika faser.  

 

Kalmar den 27 maj 2009 

 

 

Niklas Bomark 

nillebom@hotmail.com
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| Abstrakt 

Titel: Omsorgsförvaltningen, Kalmar kommun - ett kvalitativt scenario om kostnader för 

ohälsa hos en undersköterska 

Författare: Niklas Bomark 

Kurs: Företagsekonomi C, 61 – 90p  

Institution: BBS Högskola i Kalmar 

Handledare: Thomas Karlsson  

Under de senaste decennierna har vi i Sverige upplevt hur tjänstesektorn brett ut sig och fått 

en allt större betydande del i den nationella ekonomins utveckling. I samband med 

tjänstesektorn har även de immateriella resursernas betydelse för organisationers 

värdeskapande ökat. Parallellt med tjänstesektorns utveckling kan de kommunala och 

offentliga verksamheternas utveckling ses. I dag råder höga krav på att kommunala 

verksamheter skall klara av att leverera det de säger att de ska göra. Det är hänger dock ytterst 

på personalen som utför tjänsterna eftersom tjänsternas kvalitet i hög grad är beroende av 

personalens kunskap och förmåga att utföra tjänsterna.  

Historiskt har det ofta funnits ett stort kunskapsglapp vad gäller personalrelaterade åtgärder – 

kunskapen om organisationens viktigaste resurs har i många fall varit bristfällig. En orsak är 

enligt vissa forskare att de ansvariga har accepterat myten om att personalaktiviteter inte kan 

värderas i kvantitativa termer. Det är här, i bakvattnet av den personalekonomiska 

forskningen, som syftet med uppsatsen ligger. Syftet har varit att påvisa 

Omsorgsförvaltningens kostnader för ohälsa, kopplad till en undersköterska inom en enhet vid 

Kalmar kommuns Omsorgsförvaltning. Min intention med uppsatsen har varit att synliggöra 

hur en ekonomisk argumentation kan föras kring ohälsa bland en undersköterska inom 

enheten. I ett vidare perspektiv är min vision att öka kunskapen och medvetenheten om hur 

personella resurser kan hanteras mer effektivt inom kommunens organisation. Uppsatsen har 

grundat sig på en kvalitativ inriktning med en abduktiv forskningsansats. Undersökningarna 

har genomförts genom personliga intervjuer och genom en enkätundersökning med berörd 

personal inom Kalmar kommuns Omsorgsförvaltning. Kostnader som diskuterats i uppsatsen 

kan främst ses kopplade till tre huvudområden. För det första, den ohälsa som leder till att 

personal är sjuknärvarande på arbetsplatsen. För det andra, den ohälsa som leder till att 

personalen är sjukfrånvarande och för det tredje, den ohälsa som leder till att någon form av 

rehabiliteringsåtgärd måste initieras. Uppsatsen mynnar ut i en figur som sammanställer de 

kostnader som analyserats och beräknats i uppsatsen.      

Nyckelord: personal, ekonomi, sjukfrånvaro, hälsobokslut och rehabilitering. 
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| Del 1 

I den första delen av uppsatsen introducerar jag ämnet i fråga, målar upp en 

grundläggande bild av Omsorgsförvaltningen och det forskningsområde som denna uppsats 

kan sägas vara en del av. Jag presenterar även uppsatsens syfte och avgränsningar. Vidare 

diskuterar jag under del ett hur jag gått tillväga för att genomföra de undersökningar och de 

analyser som ligger till grund för resonemanget som jag presenterar i uppsatsens andra del. 
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1| Inledning 

Under uppsatsens första kapitel presenterar jag ämnet för uppsatsen. Här redogör jag kort 

för Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun innan jag presenterar en teoretisk bakgrund som 

mynnar ut i uppsatsens syfte.  

”Hälsa handlar om det egna ansvaret, men frågar man personalen är det ju att man 

helst ska erbjuda träning på arbetstid – å det är ju inte så idag att man kan erbjuda 

det…” 

Följande citat är hämtat från en av respondenterna inom Kalmar kommuns 

Omsorgsförvaltning. Citatet belyser ett idag vanligt synsätt på hälsoarbete inom 

organisationer som något som närmats kan liknas vid en i raden av olika personalförmåner. 

En ”krydda” som kan smaksätta den vanliga arbetsdagen med något speciellt. En förmån som 

kan erbjudas då personalen behöver uppmuntras eller då det finns resurser över. Enligt mig 

utgör resonemang så som dessa ett av de mest grundläggande problemen vid hälsosatsningar 

inom organisationer – nämligen att berörd personal inte inser vad ohälsa verkligen innebär för 

organisationen som helhet. Historiskt har det ofta funnits ett stort kunskapsglapp vad gäller 

personalrelaterade åtgärder (Johanson och Johrén, 1993), ett glapp som i dag fortfarande ofta 

kan skönjas (Johanson och Johrén, 2007). I denna uppsats är min intention att synliggöra hur 

en ekonomisk argumentation kan föras kring ohälsa bland personal. Hur jag synliggör den 

ekonomiska argumentationen är ämnet som ligger i fokus för resten av uppsatsen.  Jag börjar 

nedan med att kortfattat beskriva den organisation som varit underlag för den ekonomiska 

argumentationen i uppsatsen. 

  

1.1 Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun 

Kalmar kommuns verksamhetsområde är brett. För att kommunens alla olika verksamheter 

skall vara möjlig att hantera är kommunen uppdelad i tio olika politiska nämnder med var sitt 

ansvarsområde (Nämnder i Kalmar kommun, 2009). Omsorgsnämnden är en av dessa tio 

nämnder
1
 och har det övergripande ansvaret för insatser till äldre människor och personer med 

fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar (Årsredovisning, 2007). Nämnden omsatte år 

2008 totalt 1 105 miljoner kr, förbrukade 872 miljoner kr netto i drift
2
 och uppnådde ett 

resultat avräknat överskottet från investeringar på plus 23,1 miljoner kr
3
. Jämfört med 

kommunen som helhet utgjorde Omsorgsförvaltningens nettodriftskostnader 33 procent av 

kommunens totala nettodriftskostnader (Årsrapport Omsorgsförvaltningen, 2008).  

                                                
1 De övriga nämnderna är (1) Samhällsbyggnadsnämnden, (2) Barn- och ungdomsnämnden, (3) Socialnämnden, 

(4) Gatu- och parknämnden, (5) Kultur- och fritidsnämnden, (6) Södermöre kommundelsnämnd, (7) 

Överförmyndarnämnden, (8) Valnämnden och (9) Bolagsstyrelser.  
2 Nettodriftskostnaden = Driftkostnader - intäkter = 1 105 930 - 233 941 = 871 989 ~ 872 miljoner kr. 
3 Resultat = Nettobudget - Nettodriftskostnader = 895 068 - 871 989 = 23 079 ~ 23,1 miljoner kr. 
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Insatserna som görs inom ramarna för nämndens ansvarsområde sker i enlighet med 

socialtjänstlagen
4
 (2001:453, SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

5
 

(1993:387, LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (Svensk författningssamling, 

2009). Enligt Årsredovisning (2007) syftar tjänsterna riktade till äldre människor i första hand 

till att erbjuda stöd- och hjälpinsatser till brukarna så att dessa i så stor utsträckning som 

möjligt skall klara av att bo kvar i sin egen hemmiljö. I andra hand, vid exempelvis större 

behov av vård och omsorg, sker insatserna genom särskilda äldreboenden. De insatser som 

riktas till funktionshindrade personer sker bland annat i form av daglig verksamhet, personlig 

assistans och bostad med särskild service (dessa insatser ligger dock utanför uppsatsens 

område varför jag inte kommer att behandla dem vidare).  

Under varje nämnd ligger en förvaltning vilket arbetar utifrån de övergripande beslut som tas 

i nämnden. Förvaltningarna bemannas av anställd personal, till skillnad från nämnderna som 

utgörs av politiska representanter (Nämnder i Kalmar kommun, 2009). Totalt arbetar drygt 

2000 personer inom Omsorgsförvaltningen (Förvaltningar i Kalmar kommun, 2009). 

Omsorgsförvaltningen är uppdelad i fyra olika verksamhetsområden – exklusive 

förvaltningschefen, ledningsgruppen, nämnds- och förvaltningsstödet samt ekonomi-, 

personal och planeringsfunktionerna (se bilaga ett). I uppsatsen fokuserar jag enbart på det 

verksamhetsområde som inom kommunen betecknas för SoL. Verksamhetsområdet SoL 

består av en verksamhetschef, 27 enhetschefer med tillhörande enheter för boende och/eller 

hemtjänst, kök och övrig service, två planerare samt en avdelning för bemanningsservice 

inom SoL-området (se bilaga ett). Verksamhetsområdet SoL omsatte år 2008 totalt 570 

miljoner kr, förbrukade 467 miljoner kr netto i drift
6
 och uppnådde ett resultat avräknat 

överskottet från investeringar på plus 9,8 miljoner kr
7
 (Årsrapport Omsorgsförvaltningen, 

2008). 

Inom Omsorgsförvaltningen utgörs ekonomifunktionen av en ekonomiadministrativ chef, fyra 

ekonomer och sex ekonomiassistenter medan personalfunktionen utgörs av en 

personaladministrativ chef, fyra personalsekreterare och 10 löneassistenter (se bilaga ett). 

Ekonomi- och personalfunktionen handhar som antyds på namnet Omsorgsförvaltningens 

ekonomi- och personalfunktioner. Här är det främst den personaladministrativa funktionen 

som kommer behandlas i uppsatsen och då främst i sammanhang med rehabiliteringsarbete. 

Vid intervjuerna med en av ekonomerna framkom det att semesteravgifterna 2009 låg på 13 

procent samt att de sociala avgifterna inklusive övriga kostnader för sociala avgifter för 

tillfället låg på 42 procent.  

En verksamhet som jag kommer diskutera vidare runt senare i uppsatsen är den 

bemanningsservice som finns inom SoL-området vilka sköter bemanningen av personal. Vid 

tillfället för intervjuerna tillhandahöll bemanningsservice ungefär 500 personer i SoL-

området
8
. En av representanterna för ekonomifunktionen berättade att tanken med 

                                                
4 Förkortas hädanefter SoL. 
5 Förkortas hädanefter LSS. 
6 Nettodriftskostnaden = Driftkostnader - intäkter = 570 095 - 102 715 = 467 380 ~ 467 miljoner kr. 
7 Resultat = Nettobudget - Nettodriftskostnader = 477 143 - 467 380 = 9 763 ~ 9,8 miljoner kr. 
8 I dessa 500 inkluderas även den personal som har en fast deltidsanställning ute vid enheterna men som fyller på 

timmar genom bemanningsservice (önskad arbetstid).    
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bemanningsservicen var att uppnå en ökad rationalitet i verksamheten vad gäller 

personalbemanningen genom att samla all administration på ett ställe. Nu behöver inte ”… 50 

chefer sitta å leta personal” vilket bör leda till att enhetscheferna avlastas menade 

representanten.  

Ännu en central verksamhet för uppsatsen är Kommunhälsan. Även om förvaltningscheferna 

vid respektive förvaltning innehar det övergripande ansvaret för friskvårdsarbetet inom sin 

förvaltning, finns Kommunhälsan tillgänglig som en stödresurs i friskvårdsarbetet (Strategisk 

policy för friskvårdsarbete, 2000). Kommunhälsovården har således en övergripande uppgift i 

att medverka till att en bättre arbetsmiljö och personalhälsa upprättas och bibehålls inom 

kommunen. En annan viktig uppgift som framkom vid samtal med representanten för 

kommunhälsan var det preventivt fokuserade hälsoarbetet som ytterst syftade till att förhindra 

sjukfrånvaro. På kommunens sida för jobbansökningar presenterar Kommunhälsan sig med 

visionen om att vara ”det självklara förstahandsvalet för kunderna då det gäller 

arbetsmiljöfrågor” (Vakanser.se). Vidare formulerar de huvuduppgiften på följande sätt: ”att 

ge Kalmar kommuns förvaltningar, kommunala bolag och andra kunder stöd i deras 

förebyggande arbetsmiljö-, rehabiliterings- och hälsofrämjande arbete. Vi arbetar både på 

individ-, grupp- och organisationsnivå” (Vakanser.se). Vid tillfället för intervjuerna bestod 

kommunhälsan av en enhetschef, en hälsoutvecklare, två sekreterare, två företagssköterskor, 

två företagsläkare, två sjukgymnaster och en skyddsingenjör (Kommunhälsan).   

 

1.2 En ”teoretisk” historia 

Jag kommer under avsnitt 1.2 göra en kortfattad genomgång av det område som denna 

uppsats kan sägas vara en del av. För en mer utförlig redogörelse för området hänvisar jag 

bland annat till Olve och Samuelson (2008), Gröjer och Johanson (1996) och Wikström och 

Normann (1992). Jag vill även passa på att förtydliga vad som i denna uppsats menas med 

kostnader och intäkter respektive hälsa och ohälsa. Som kostnader räknas ”effekter som 

medför att verksamheten bedrivs med en lägre grad av måluppfyllelse, det vill säga med 

sämre resultat” (Aronsson och Malmquist, 2002 s.90). Som intäkter räknas däremot effekter 

som ”medför en ökad grad av måluppfyllelse eller, om man så vill, bättre resultat” (Aronsson 

och Malmquist, 2002 s.90). Intäkter och kostnader ges således i min mening inte bara ett 

monetärt värde – utan även ett symboliskt värde i form av graden av måluppfyllelse. 

Begreppen hälsa och ohälsa är vida begrepp med flera olika betydelser (se bland annat 

Sandberg och Ågren, 2003 för en noga genomgång av området). I denna uppsats avgränsar 

jag dock betydelsen av hälsa och ohälsa till följande antaganden: Hälsa innebär en fullständig 

normal arbetsförmåga. Ohälsa innebär ett tillstånd som resulterar i en minskad arbetsförmåga 

eller funktionsnedsättning jämfört med den normala arbetsförmågan. Ohälsa används således i 

uppsatsen som ett begrepp för att representera den sjuknärvaro, sjukfrånvaro och behov av 

rehabilitering som jag kommer att diskutera under respektive kapitel i del två. Min definition 

av hälsa kan liknas vid Världshälsoorganisationens (WHO) tämligen förlegade definition av 

hälsa från 1948 där hälsa definieras som ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt 
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välbefinnande (Hanson, 2004). Jag är medveten om att min avgränsning inte nödvändigtvis 

behöver överstämma med hur hälsa och ohälsa vanligtvis beskrivs i litteratur idag.     

 

1.2.1 Personalekonomi 

Under de senaste decennierna har vi i Sverige upplevt hur tjänstesektorn fått en allt större roll 

i den nationella ekonomins utveckling (Johanson & Johrén, 1993). I samband med att 

tjänstesektorn har brett ut sig har även de immateriella resursernas betydelse för 

organisationers värdeskapande ökat (Olve och Samuelson, 2008). Enligt Smith (2006) har 

förändringarna lett till att den traditionella redovisningen alltmer funnits vara otillräcklig för 

att mäta ett företags ”verkliga” värde. Smith (2006 s.100) menar att problematiken brukar 

belysas genom uttalanden i likhet med ”vår viktigaste resurs syns inte i balansräkningen”. 

Som en följd av detta har det under årens lopp utvecklats ett antal olika specialinriktningar av 

ekonomin som helhet, i form av exempelvis balanserat styrkort, personalekonomi och 

intellektuellt kapital
9
 (Olve och Samuelson, 2008). En ”ny” form av specialinriktning står 

hälsobokslutet för vilket först introducerades år 2001 genom regeringens åtgärdsprogram 

”Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet” (Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet, 

2001).  Introduceringen skedde efter att både regeringen och myndigheter uppmärksammat 

sjukfrånvarons negativa utveckling i Sverige. Forskningen inom hälsobokslutet är tämligen 

nytt och har i Sverige främst bedrivits och utvecklats i form av tre delvis olika ”läror” eller 

inriktningar, representerade av tre ”forskningsteam”. För det första finns Aronsson och 

Malmquists hälsobokslut, för det andra Paula Liukkonens hälsobokslut samt för det tredje 

Catasús, Gröjer, Högberg och Johréns hälsobokslut (Sandberg och Ågren, 2003). Tanken med 

hälsobokslutet har varit att försöka integrera hälsofrågorna med vanliga redovisnings- och 

personalfrågor (Liukkonen, 2002). I en utvärderingsstudie gjord på 50 olika 

hälsobokslutsarbeten som gjorts enligt Liukkonens hälsobokslutsmodell visar Sandberg 

(2005) att hälsobokslutsmodellen fungerar väl och hon menar att få uppgiftslämnare ansåg att 

metoden var direkt bristfällig, eller att den inte hade fungerat ute vid arbetsplatsen. Jag 

kommer i denna uppsats föra diskussionen på en mycket mer elementär nivå eftersom jag 

utgår från begreppet personalekonomi som lanserades i början 1980-talet
10

 (Olve och 

Samuelson, 2008). En grundläggande idé bakom personalekonomin är att personalens värde 

måste synliggöras, eftersom den traditionella redovisningen (som nämndes ovan) upplevs vara 

otillräcklig när det kommer till att fånga personalens värde (Smith, 2006, Gröjer och 

Johanson, 1996).  

Gröjer och Johanson (1996 s.16) definierar begreppet personalekonomi som synonymt med 

”hushållning med mänskliga resurser”. Definitionen påvisar den tydliga koppling som 

personalekonomin har till allmän ekonomi. Vidare menar de att hushållning med mänskliga 

                                                
9 Jag kommer enbart att här fokusera på en diskussion runt personalekonomi som område och utlämnar således 

diskussionen helt vad gäller balanserat styrkort och intellektuellt kapital. 
10 Begreppet har dock rötter som sträcker sig tillbaka till klassisk nationalekonomi, företagsekonomi, 

arbetspsykologi och arbetssociologi (Gröjer och Johanson, 1996). Vidare kan ämnet personalekonomi sägas 

utgör en av grundstenarna i Hälsobokslutet. 
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resurser kan delas upp på två olika undergrenar, nämligen humankapital samt redovisning av 

mänskliga resurser. Humankapitalet definierar Gröjer och Johanson (1996 s.16) som:  

”Den kunskap och förmåga som en människa besitter kan ge upphov till framtida 

produktion av nyttigheter i form av varor och tjänster. Det samlade värdet av 

dessa varor och tjänster kan ses som människans värde, i ekonomisk mening, som 

humankapital.”  

Vad gäller redovisning av mänskliga resurser menar de att det kan delas upp i två olika 

”värderingsskolor”. Den första, personalredovisningsskolan handlar om kalkyler, budgetering, 

och redovisning av kostnader och intäkter kopplade till personalen. Den andra handlar istället 

om hur en värdering av en anställd kan gå till (Gröjer och Johanson, 1996).  

Nedan presenterar jag figur ett vilket illustrerar hur begreppet personalekonomi kan delas in i 

undergrupper och slutligen landar i den ”skola” som är central och som i stor utsträckning 

gäller för denna uppsats, nämligen personalvärderingsskolan och hur befattningar kan 

värderas.  

Figur 1 - Personalekonomi (Gröjer och Johanson, 1996 s.17) 

 

Gröjer och Johanson (1996) menar även att personalekonomin kan beskrivas utifrån olika 

ändamål med personalekonomin. Här nämner de att personalekonomi kan fungera som ett 

politiskt verktyg för att tydligare kunna argumentera för effektivare hushållning av personal, 

som ett pedagogiskt instrument för att öka förståelse för de resurser som personalen kräver 

eller som ett hjälpmedel för att ta klokare beslut i personalfrågor.    

För att återkoppla till diskussionen ovan om vikten av att synliggöra de personella resurserna 

menar Liukkonen (2006) att personalintensiva verksamheter så som kommunala och 

offentliga verksamheter vanligtvis kännetecknas av höga arbetskraftskostnader
11

. I dessa 

verksamheter tycks det således vara extra viktigt att personalen kan fångas in och värderas. 

Det är personalen som utför tjänsterna och tjänsternas kvalitet är i hög grad beroende av 

personalens kunskap och förmåga att utföra tjänsterna (Aronsson & Malmquist, 2002). Det 

bör således innom en organisation finnas en viss kunskap om personalen och hur de 

                                                
11 Vilka inte ovanligt kan ses utgöra närmare 70 procent av de totala kostnaderna (Liukkonen, 2006). 
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personella resurserna kan hanteras för att på ett effektivt sätt kunna hushålla med de 

begränsade personella resurserna (Aronsson & Malmquist, 2002). Trots personalens betydelse 

som resurs inom tjänsteorganisationer tycks allt för sällan ordentliga beslutsunderlag 

konstrueras i form av kalkyler vid personalrelaterade åtgärder (Olve och Samuelson, 2008). 

Detta gäller idag kanske framför allt inom den publika sektorn i form av landsting och 

kommuner där kopplingen mellan personal och verksamhetsresultat ofta är svag (Aronsson & 

Malmquist, 2002). Många gånger tycks det saknas samband mellan de anställdas beteende 

och de ekonomiska konsekvenserna av beteendet (Gröjer och Johanson, 1996). Fitz-Enz 

(1984) refererad i Gröjer och Johanson (1996 s.15) menar att den svaga kopplingen mellan de 

anställda och de ekonomiska konsekvenserna kan kopplas till att det ofta har funnits en dålig 

kunskap om hur kostnader för beteenden mäts. En annan orsak kan enligt Fitz-Enz (1984) 

vara att de ansvariga har accepterat myten om att personalaktiviteter inte kan värderas i 

kvantitativa termer. Det är här, i bakvattnet av den personalekonomiska forskningen, som mitt 

arbete med att påvisa kostnaderna för en undersköterska inom en av Omsorgsförvaltningens 

enheter kan ses. Min intention med uppsatsen har varit att synliggöra hur en ekonomisk 

argumentation kan föras kring ohälsa hos en undersköterska inom enheten. I ett vidare 

perspektiv är min vision att öka kunskapen och medvetenheten om hur personella resurser kan 

hanteras mer effektivt inom kommunens organisation.    

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen har varit att påvisa Omsorgsförvaltningens kostnader för ohälsa, 

kopplad till en undersköterska inom en enhet vid Kalmar kommuns Omsorgsförvaltning.   

Diskussionen vad gäller kostnader för ohälsa är avgränsad till en diskussion rörande kostnader 

kopplade till personella resurser, och till den personalvärderingsskola som Gröjer och 

Johanson (1996) tar upp. Utgångspunkten är att verksamheten måste hantera sin personal 

effektivt för att uppnå en effektiv verksamhet. Jag kommer senare under del två presentera 

mer specifika antaganden och förutsättningar som gjorts i uppsatsen. Frågeställningar som har 

använts för att påvisa kostnaderna för ohälsa presenteras nedan i tabell ett. 

Tabell 1 - Frågeställningar för respektive kapitel   
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Under detta kapitel har jag presenterat en kort bakgrund och uppsatsens syfte. I nästa kapitel 

kommer jag gå igenom och diskutera hur jag har gått tillväga för att svara mot uppsatsens 

syfte. Med andra ord, nästa kapitel behandlar de metodologiska aspekterna runt uppsatsen och 

de undersökningar som genomförts.   
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Företagsekonomisk 
forskning

Verksamheten

Hermenuetisk 
tolkningslära

Kvalitativ 
strategi

Mina 
värderingar

Abduktivt 
förhållningsätt

2| Tillvägagångssätt 

En av de första frågorna, om inte den allra första efter att forskaren har bestämt sig för vad 

som skall undersökas, är hur forskaren skall undersöka det den vill undersöka. Under kapitel 

ett presenterade jag vad uppsatsen skulle handla om. Jag presenterade ämnet för uppsatsen 

och avgränsade sedan området i form av uppsatsens syfte. I detta kapitel kommer jag att 

fokusera på hur jag har gått tillväga för att på bästa sätt undersöka det som har varit syftet 

med uppsatsen.  

 

2.1 Forskningsstrategier 

Företagsekonomisk forskning påverkas av många olika faktorer. I inledningsfasen av en 

uppsats, något som anspelats i stycket ovan, ställs forskaren inför en rad grundläggande 

frågeställningar som initialt måste besvaras – och som sedan har inverkan på hela det fortsatta 

arbetet (Bryman och Bell, 2005). Under det första avsnittet i kapitel två diskuterar och 

motiverar jag de grundläggande val som har varit relevant för uppsatsen. För att underlätta för 

läsare utanför den akademiska ”sfären” har jag även kort redogjort för respektive 

frågeställnings innebörd och betydelse för mina beräkningar senare i uppsatsen. Avsnittet om 

olika forskningsstrategier har strukturerats efter figur två inspirerad av Bryman och Bell 

(2005 s.42). Figuren sammanfattar några av de faktorer som inverkar på uppsatsprocessen och 

de beräkningar som görs i senare kapitel.     

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Sambandet mellan teori och företagsekonomisk forskning 

En av de grundläggande frågeställningar som har präglat arbetet bakom mina beräkningar och 

analyser i uppsatsen har varit hur mina resonemang kunnat ha en godtagbar tillförlitlighet och 

användbarhet. Hur tillförlitligheten i mina resonemang kan säkerställas är egentligen det som 

Figur 2 - Företagsekonomisk forskning (Bryman och Bell, 2005 s.42) 
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hela kapitel två övergripande handlar om, och kommer således behandlas på flera ställen i 

kapitlet. Väsentligheten i att försöka uppnå användbara resonemang kan inte minst kopplas till 

att uppsatsen genomfördes i form av ett uppdrag från Kommunhälsan, vilka ville ha hjälp med 

att beräkna kostnader för sjukfrånvaro. Redan vid det inledande introduktionsmötet, där både 

representanter för Kommunhälsan och den berörda enhetschefen var närvarande, diskuterades 

problemet. Frågan: ”hur kan resonemang byggas upp med så hög tillförlitlighet att de kan vara 

användbara för beslut?” var således en av de första frågorna jag fick reflektera över.  

Ett sätt att öka tillförlitligheten och användbarheten i mina resonemang kan vara att utforska 

tidigare forskning inom området. Generellt sett kan personalekonomi som område sägas vara 

tämligen utforskat (något som jag kortfattat beskrev inledningsvis). Utbudet av litteratur och 

forskning som erbjuder enkla och robusta modeller för att beräkna sjukfrånvaron kan dock 

sägas vara mindre (Gröjer och Johanson, 1996). I stora drag kan några få ”auktoriteter” i 

Sverige namnges vilka alla har sina egna speciella inriktningar när de diskuterar frågan om 

sjukfrånvaro och dess konsekvenser
12

. Jag har valt att i stor utsträckning bortse från 

internationell litteratur eftersom jag anser att ämnet för uppsatsen är så lokalt förankrat i 

svenska anpassningar och regler att den svenska litteraturen är mest relevant. 

Vid första anblicken kan uppgiften att beräkna kostnaden för ohälsa för en undersköterska se 

enkel ut. Kraftigt förenklat skulle arbetssättet kunna ha beskrivits som att först hitta relevant 

forskning inom området för att sedan applicera denna på verksamheten. Bryman och Bell 

(2005) benämner ett sådant tillvägagångssätt för ett deduktivt förhållningssätt som i sin 

extrempunkt är rent teoriprövande och teoribekräftande. Ur ett deduktivt, teoriprövande 

förhållningssätt är det således teorin som är avgörande för vilka faktorer som skall undersökas 

och hur informationen skall tolkas (Patel och Davidson, 2003).  

Genomförandet rent praktiskt visade sig dock inte vara riktigt så enkelt. Även om det fanns en 

del verktyg från de mest tongivande författarna i Sverige för att beräkna ohälsa bland 

personal, upplevde jag att det ofta saknades en koppling till den kommunala sektorns 

specifika problem och egenheter. Jag fick således för att kunna beräkna kostnaden av ohälsa 

för en undersköterska göra egna anpassningar i de verktyg som fanns att tillgå – och i vissa 

fall helt skapa egna
13

. För att kunna göra dessa anpassningar krävdes det en annan typ av 

information än den som gick att hämta från tidigare forskning – nämligen information direkt 

från verksamhetens aktörer. Den lokala verksamhetens rutiner och arbetssätt vid ohälsa och 

sjukfrånvaro blev här fokus för intervjuerna. Genom att fånga in de lokala egenskaperna och 

ta hänsyn till dessa i formandet av mina resonemang och beräkningar uppstod ett 

förhållningssätt till teorin där teorin inte längre bara prövas utan även utvecklas. Bryman och 

Bell (2005) benämner ett sådant tillvägagångssätt för ett induktivt förhållningssätt som i sin 

extrempunkt är ett rent forskningsstyrt (läs empiristyrt) arbetssätt i syfte att skapa ny teori. 

Det induktiva, teoriutvecklande förhållningssättet skiljer sig alltså från det deduktiva genom 

att forskaren utgår från verkligheten (verksamheten), samlar in information, för att sedan 

                                                
12 Se bland annat Catasús m.fl. (2008), Johanson och Johrén (2007), Liukkonen (2006), Aronsson och Malmquist 

(2002).  
13 Läs här gärna vidare om den enkät som utformades för att fånga upp sjuknärvaro och uppskattad 

arbetsförmåga, vilket jag beskriver senare i kapitlet. 
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utifrån denna information formulera en teori (Patel och Davidson, 2003). Uppsatsprocessen 

kan med andra ord initialt ha haft en tydlig utgångspunkt i befintlig teori för att sedan övergått 

till ett teoriutvecklande fokus.   

Att inneha en kombination av ett deduktivt och induktivt förhållningssätt är enligt Corbin och 

Strauss (2008) inte sällan ovanligt i kvalitativa undersökningar. Enligt Bryman och Bell, 

(2005) kan kombinationen motiveras genom att förhållandet mellan de deduktiva och 

induktiva strategierna antagligen bäst bör ses som tendenser istället för entydiga distinktioner 

som alltid gäller. Blandningen av ett teoriskapande och ett teoristyrt arbetssätt, det 

”abduktiva” förhållningssättet, kan även förklaras genom att se informationsprocessen och 

analysprocessen som ett ständigt pendlande mellan de deduktiva och de induktiva inslagen 

(Alvesson och Sköldberg, 2008). Allt eftersom djupare kunskap om undersökningsobjektet 

inhämtas och analyseras framträder ”de stigar som måste vandras” allt klarare.   

Även om ett abduktivt förhållningssättet, i jämförelse med ett renodlat deduktivt- eller 

induktivt förhållningssätt, innebär en större dynamik i undersökningsprocessen finns det vissa 

nackdelar som är värda att lyfta fram. Patel och Davidson (2003 s.24) menar exempelvis att 

det föreligger en uppenbar risk att forskaren ”formulerar en hypotetisk teori som utesluter 

andra alternativa tolkningar”. Det ställer med andra ord krav på att forskaren har möjlighet 

och förmåga att vara tillräckligt öppen och vidsynt för att inte i allt för hög grad låsa sig fast 

vid den hypotetiska teorin. I mitt arbete med att påvisa kostnader för en undersköterskas 

ohälsa vill jag lyfta fram risker av följande karaktär kopplade till diskussionen ovan.  

 Genom att utgå från befintlig teori finns risken att jag i senare skeden under 

arbetsprocessen har blivit för låst vid ett specifikt arbetssätt, och inte varit tillräckligt 

vidsynt och anpassat mig tillräckligt till verksamhetens behov. Jag tror dock att jag 

kunnat minska dessa risker genom att vara medveten om problemet både vid 

undersökningarna och vid analyserna.  

 

 Undersökningarna vid verksamheten ligger till grund för valet av teoretiska verktyg i 

analyserna. Risken finns att jag inte fångat upp de rutiner och arbetssätt som verkligen 

har betydelse för kostnaderna, vilket således har inneburit att även valet av verktyg 

blivit missvisande för resonemangen. För att minska denna risk har jag vid intervjuerna 

försökt låta respondenterna själva beskriva och förklara vad som de anser är de 

väsentliga rutiner och utifrån detta gjort en avvägning. Jag har även haft en kontinuerlig 

kontakt med representanter från bland annat Kommunhälsan under uppsatsprocessen.   

Ytterligare en aspekt som är betydelsefull att lyfta fram och diskutera är skillnaden mellan 

den syn på vetenskap och forskning som finns inom samhällsvetenskapen 

(företagsekonomisk) med naturvetenskapens. Under avsnitt 2.1.2 nedan för jag en djupare 

diskussion runt detta.  
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 2.1.2 Kunskapsteoretiska förhållningssätt  

Inom företagsekonomisk forskning existerar det idag parallellt flera olika förhållningssätt till 

hur vetenskap och forskning anses skall bedrivas (Patel och Davidson, 2003). Ett vanligt 

synsätt på vetenskap och forskning är synsättet som präglas av en positivistisk 

naturvetenskaplig fokus. Här antas den kunskap som söks vara verklig, exakt och bygga på 

kunskap som är logiskt prövbar. Inom synsättet är det vanligt att pröva olika teoretiska 

hypoteser genom undersökningar vilket innebär att den positivistiska traditionen ligger 

tämligen nära det deduktiva förhållningssättet (Bryman och Bell, 2005). Den raka motsatsen 

till positivismen är det tolkande synsättet, vilket jag ska ägna stora delar av resterande avsnitt 

med att förklara då det är centralt för uppsatsen. Innan jag går in på huvuddiskussionen runt 

tolkningsläran, skall jag först kortfattat beskriva begreppet Grounded Theory och dess 

inverkan på uppsatsen. Jag anser att det är motiverat eftersom det går att se vissa likheter 

mellan hur uppsatsprocessen har gått till jämfört med hur en forskningsprocess byggs upp 

inom ”Grounded Theory”
14

. Ett övergripande syfte med Grounded Theory är att forskaren 

förutsättningslöst undersöker undersökningsfältet för att sedan formulera lokala teorier som 

främst täcker det lokala fältet (Patel och Davidson, 2003). Grounded Theory kan således ses 

utgå från ett tydlig induktivt förhållningssätt. Arbetssättet inom Grounded Theory kan sägas 

ha influerat mitt arbetssätt vid de induktiva faserna, medan metoden haft mindre inverkan vid 

de deduktiva faserna i uppsatsprocessen. Vidare har datainsamlingen och generering av teori 

skett parallellt vilket även är ett vanligt arbetssätt inom Grounded Theory (Patel och 

Davidson, 2003). Trots att det går att se vissa likheter, och att mitt arbete bitvis kan anses ha 

influerats av Grounded Theory, menar jag att mitt arbetssätt bättre kan beskrivas genom att 

utgå från den hermeneutiska tolkningsläran. 

Hermeneutiken tar precis som Grounded Theory avstånd mot positivismens 

naturvetenskapligt inspirerade synsätt (Patel och Davidson, 2003), och utgår istället från att en 

förståelse för organisationer måste grunda sig på de erfarenheter och upplevelser som 

personer som arbetar inom organisationen besitter (Bryman och Bell, 2005)
15

. Likaså ses 

forskarens förförståelse i form av intryck och tankar inverka på forskningen (Corbin & 

Strauss, 2008), något som dock snarast bör ses som en tillgång för att tolka och förstå objektet 

(Patel och Davidson, 2003). I mitt fall kan den förkunskap som jag införskaffat inom det 

företagsekonomiska fältet antas färga både mina analyser, såväl som de formuleringar av 

forskningsfrågorna i uppsatsen. Genom att forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt 

och utifrån sin egna förförståelse är avsikten med forskningen sällan att framställa 

heltäckande slutsatser. Istället betonas ”det unika i varje tolkning och att det kan vara 

berikande med att presentera en mångfald av olika tolkningar” (Patel och Davidson, 2003 

s.30). Min avsikt med uppsatsen har heller inte varit att lyfta fram en enda ”sann” historia, 

snarare bör de resonemang jag för ses konstruerade utifrån min tolkning av kostnaderna vid 

ohälsa för en undersköterska inom verksamheten. Jag kommer att föra en kort koncentrerad 

diskussion runt frågor om uppsatsens giltighet i ett senare avsnitt i kapitlet.    

                                                
14 Däremot inte sagt att Grounded Theory utgör grunden för uppsatsens tillvägagångssätt och analysprocesser. 
15 Jämför här med den objektivistiska och positivistiska synen i vilket det antas finnas en extern synvinkel som 

verksamheten kan betraktas utifrån, vilket består av ”verkliga och konkreta processer och strukturer” (Bryman 

och Bell, 2005 s.36).  
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Inom hermeneutiken studeras forskningsobjektet utifrån helheten (holism) i forsknings-

problemet samtidigt som helheten ställs i relation till mindre delar av problemet. Genom att 

pendla mellan olika perspektiv hoppas en så fullständig förståelse som möjligt för problemet 

skapas (Alvesson och Sköldberg, 2008, Kvale, 1997). Strävan efter en kombination av 

helheten och delarna kan tydligt ses i uppsatsen där forskningsprocessen hela tiden pendlat 

mellan olika perspektiv och synvinklar, likväl som mellan empiri och teori. På så sätt 

överensstämmer hermeneutiken med de abduktiva förhållningssätten som diskuterades i 

avsnittet ovan. Ett tydligt exempel på den hermeneutiska prägeln i analysprocessen kan figur 

fem som presenteras i början av del två utgöra. Figuren är från början en produkt av de 

undersökningar jag genomfört inom Omsorgsförvaltningen och de teoretiska referenser jag 

vänt mig till. Figuren har dock även i lika hög grad fungerat som en guide som applicerats på 

enheten för att lyfta fram kostnader för den undersköterska som behandlas i uppsatsen. På så 

sätt har figuren samtidigt varit utsatt för en kontinuerlig teoriprövning, teoriprövning som 

sedan har lett till att figuren reviderats, utifrån empirisk hänsyn. Analysprocessens 

växelverkan mellan teoriskapande och teoriprövning växer sig således tydlig. 

 

Tillvägagångssättet inom hermeneutiken innebär att ett jämbördigt förhållningssätt tas mellan 

forskare och undersökningsobjekt där bägge parter försöker uppnå en gemensam förståelse för 

forskningsfrågorna (Kvale, 1997). Det finns ingen tydlig slutpunkt för när den hermeneutiska 

analysen är fulländad utan ”text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny 

förståelse ingår allesammans i en helhet som växer och utvecklas och är uttryck för det 

genuint mänskliga” (Patel och Davidson, 2003 s.31). Det finns vissa risker som jag gärna vill 

poängtera med den hermeneutiska tolkningsläran vilket kan ha påverkat resonemangen i 

uppsatsen. Nedan diskuterar jag en.    

 Oklarheter om när den hermeneutiska cirkeln (analysen) är sluten kan innebära att det 

råder oklarheter om vissa områden är färdiganalyserade. Detta är dock en fråga som jag 

anser hör till den hermeneutiska naturen – nämligen att ingen forskning någonsin blir 

färdiganalyserad. Jag anser att perioden på tio veckor, vilket varit tidsramarna för denna 

uppsats, kan ligga till uppsatsens nackdel då tidsramen kan ge incitament till kritiker att 

ifrågasätta analysernas djuphet. För att väga upp mot den relativt korta tidsramarna för 

projektet började jag därför förbereda uppsatsprojektet redan innan perioden på tio 

veckor började – och på så sätt har mer tid kunnat ägnas åt analyserna i uppsatsen.    

Avslutningsvis vill jag, i och med den hermeneutiska analysprocessens kännetecken, 

poängtera vikten av att från kommunens sida fortsätta bedriva analyser och utforska 

sjukfrånvarons kostnader inom verksamheten. Hermeneutiken har den fördelen att den lämnar 

fritt till forskaren att argumentera och motivera vilken tolkning som är den bästa (Patel och 

Davidson, 2003).  

 

2.1.3 Kvalitativ forskningsstrategi  

Hittills i kapitlet har jag fört diskussioner runt uppsatsens abduktiva särdrag, styrt av den 

hermeneutiska synen på forskningsprocessen. Med detta som bakgrund blir det föga 
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förvånande för den insatta läsaren att undersökningarna genomfördes med kvalitativa 

undersökningsstrategier. Även om valet av forskningsstrategi presenteras först nu (som tredje 

rubrik i kapitlet) ska valet av forskningsstrategi kanske ses som den allra första avgränsning 

som gjordes för att svara upp mot uppsatsens syfte. Det var till stor del uppsatsens syfte som i 

mitt fall avgjorde vilken strategi jag valde. Syftet är att påvisa kostnader för ohälsa bland en 

undersköterska inom en enhet inom Kalmar kommuns Omsorgsförvaltning. En kvalitativ 

metod kännetecknas av en hög grad av närhet till respondenterna och ger samtidigt en 

möjlighet att lyfta fram människors beskrivningar av deras uppfattningar av verksamheten 

(Merriam, 1994). En kvalitativ metod kan således i min mening tänkas passa tämligen bra in 

för att kunna svara mot uppsatsens syfte.  

Vanligtvis genomförs kvalitativa undersökningar genom intervjuer (Merriam, 1994), något 

som jag även i stor utsträckning gjort. Det som dock avgör om datainsamlingsmetoden skall 

utgå från intervjuer beror på vilken typ av information som är nödvändig för att svara mot 

syftet (Merriam, 1994). Detta har motiverat mig att även söka andra vägar än intervjuer för att 

få tillgång till information om undersökningsobjektet, vilket utmynnade i den 

enkätundersökning som jag genomförde vid enheten. Behovet av enkätundersökningen 

framkom några veckor in på uppsatsprocessen i samband med att jag ville undersöka enhetens 

undersköterskors dolda ohälsa i form av sjuknärvaro. Eftersom det inte fanns någon 

information inom Omsorgsförvaltningen rörande en eventuell sjuknärvaro utformade jag ett 

eget instrument, inspirerat från Liukkonens frågeenkät (Mallar, Liukkonen). Jag ville även ha 

information rörande om en eventuell sjuknärvaro kunde innebära någon form av nedsättning i 

arbetsförmåga bland undersköterskorna. En av de första utmaningarna för att göra detta var att 

lista ut hur arbetsförmågan bland undersköterskorna skulle kunna mätas. Eftersom 

verksamheten själv inte hade några metoder för att uppskatta arbetsförmågan vid sjuknärvaro 

var det således helt upp till mig som forskare att utveckla en metod. Aronsson och Malmquist 

(2002) beskriver att en metod kan vara att den närmaste chefen gör en bedömning av den 

anställdes prestationsnivå vid sjuknärvaro. Jag valde att utgå från deras metod – med en 

modifikation. Istället för att låta enhetschefen uppskatta prestationsnivån vid sjuknärvaro 

valde jag att låta undersköterskorna själva uppskatta deras egen arbetsförmåga. Genom 

enkäten fick jag således en möjlighet att fånga in personliga skattningar från 

undersköterskorna om arbetsförmågan vid sjuknärvaro. Personliga skattningar vilket ligger 

bakom det scenario jag diskuterar genom del två i uppsatsen. Hade jag låtit enhetschefen 

genomföra skattningar för undersköterskornas arbetsförmåga hade jag antagligen erhållit ett 

osäkrare uppskattat schablonvärde för arbetsförmågan. Detta eftersom enhetschefens 

praktiska möjligheter till att göra rättvisande individuella skattningar antagligen i min mening 

är mycket låg. Det är dock viktigt att ha i åtanke att oberoende av vem som gör skattningarna 

beskriver skattningarna något som är högst subjektivt. Här vill jag även göra läsaren 

uppmärksam på att jag i resonemangen runt enkäten i avsnittet ovan diskuterar 

undersköterskan i plural. Det som skulle kunna vara problematiskt är att jag i enkäten mäter 

flera undersköterskor vid enheten medan syftet bara är att diskutera en undersköterska. 

Anledningen till detta har att göra med den process om hela uppsatsarbetet har genomgått. 

Som jag beskrev tidigare har ideér kommit och ideér har förkastats. Ideérna kan dock sägas ha 

varit betydelsefulla i den meningen att arbetet som det ser ut idag inte hade existerat om 
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”vägen som vandrats inte hade vandrats”. Konsekvensen av detta skulle kunna vara att en 

bättre bild av en undersköterskas världsbild hade kunnat fångas med en djupintervju istället 

för en enkät. Något som trots detta talar för en enkät kan vara att de intervjueffekter som 

uppstår mellan intervjuare och respondent minskar samtidigt som en enkät låter 

undersköterskorna känna en högre trygghet eftersom de inte är ensamma om att ingå i 

undersökningen. På så sätt kan det antas att mer ärliga svar fångas in genom enkäten än vid 

intervjuerna med tanke på vissa frågors känsliga natur. Utöver detta får jag möjlighet att 

skaffa mig en bild av flera undersköterskors skattningar.  

Förutom den enkät som delades ut genomfördes en del intervjuer plus en hel del informella 

samtal med både enhetschefen och en representant för Kommunhälsan. Vid de mer formella 

intervjuerna skedde dessa inom respondenternas ”hemmiljö” där respondenterna fick 

möjlighet att uttrycka deras uppfattningar och synpunkter av det område som låg i mitt 

intresse. Två risker som jag vill lyfta upp med den kvalitativa undersökningsstrategin är att: 

 Det finns en risk att närheten till respondenterna samt den utsatthet som respondenterna 

haft gentemot övriga i verksamheten hindrat dem från att berätta väsentliga faktorer som 

egentligen bidrar till att öka kostnaderna. Kanske skulle en kvantitativ undersökning där 

större möjligheter till anonyma svar kunna vara ett alternativ till de kvalitativa 

undersökningar som gjorts. Problemet med kvantitativa undersökningar är dock att det 

kan vara svårt att i förväg avgränsa betydelsefulla frågor.    

 

 Kritik kan framföras mot den enkät som delades ut till samtliga 40 undersköterskor 

inom enheten. Speciellt med tanke på de skattningar av arbetsförmåga som jag bad dem 

göra. Eftersom det antagligen är mycket svårt för undersköterskorna att uppskatta deras 

arbetsförmåga vid sjuknärvaro, samtidigt som arbetsförmågan antagligen varierar över 

dagen. Just svårigheterna med att göra skattningarna tror jag bidrog med att så många 

undersköterskor valde att inte skatta någon arbetsförmåga. Enkäten kan vidare kritiseras 

för att innehålla för få svarsalternativ. Dock är frågan problematiskt då för små 

skillnader mellan svarsalternativen kan antas leda till att det blir svårare för 

undersköterskorna att uppskatta en redan svårbedömnd arbetsförmåga vid exempelvis 

sjuknärvaro. En annan risk är att de som medverkat medvetet har uppgett en för hög 

eller för låg arbetsförmåga än vad som egentligen föreligger, exempelvis för att gynna 

personliga skäl. Samtidigt föreligger självklart risken för missvisande skattningar på 

grund av att de svarande har feltolkat enkäten. Jag vill dock inte mindre på grund av 

detta framhäva betydelsen av skattningarna.  

 

I nästkommande avsnitt fokuserar jag på undersökningsdesignen – det vill säga hur uppsatsen 

praktiskt har planerats och genomförts.  
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2.2 Undersökningsdesign  

2.2.1 Litteraturstudie 

För att orientera mig inom ämnet gjorde jag initialt en litteraturstudie inom ämnesområdena; 

personalekonomi, rehabiliteringsekonomi och hälsobokslut. Vid dessa sökningar användes 

söktermer så som personal, ekonomi, sjukfrånvaro, hälsobokslut och rehabilitering vilka 

sedan kombinerades i olika varianter för att fånga in den relevanta information jag ville ha. 

Ett tillvägagångssätt som enligt Anderson (2005) är vanlig. Den information jag samlade in 

(och som byggt på min egen kunskap inom området) har bestått av en mängd olika teorier, 

modeller och undersökningar. Tillsammans med min förförståelse inom ämnet, som jag bland 

annat erhållit genom den ekonomiska utbildning jag studerat vid, har en basstruktur om vad 

som kan tänkas vara centralt att undersöka ute vid verksamheten varit möjlig att genomföra. 

 Vad gäller valet av litteratur finns risken alltid att jag missat vissa forskningsfält eller 

betydande teorier beroende av bland annat felaktiga söktermer. Eftersom det 

forskningsfält som uppsatsen berör är tämligen smalt upplever jag att jag fått en god 

möjlighet att avgöra vad som kan vara väsentliga utgångspunkter för uppsatsarbetet. 

Tillika har jag strävat efter att variera och sätta samman söktermerna på så sätt att både 

helheten i form av breda fält såväl som delarna i form av smalare områden varit möjliga 

att fånga.  

 

2.2.2 Empirisk undersökning 

Vid informationsinsamling genom intervjufrågor är det betydelsefullt i vilken grad 

intervjuerna skall struktureras. Medan en helt strukturerad intervju begränsar respondenten till 

ett i förväg bestämda svarsalternativ kan en ”öppen” intervju tänkas anta formen av ett samtal 

(Merriam, 1994). Alvesson (1999) menar att forskaren genom att använda en mindre 

strukturerad intervju kan fånga in information som denne inte tidigare tänkt på. De empiriska 

undersökningarna som gjordes ute vid verksamheten, enskilt med varje respodent, syftade i 

första hand på att fånga upp strukturer och rutiner specifikt för verksamheten. Detta innebar 

att intervjuerna strukturerades utifrån min samlade kunskap inom området, men att jag vid 

intervjuerna lät respondenterna ”sväva ut” fritt vilka således tilläts göra avsteg från 

intervjuguiden. Intervjuguiderna anpassades även successivt efter den kunskap som jag 

samlade in. Jag vill påminna läsaren om att det centrala syftet med intervjuerna var just att 

lyfta fram kunskap om verksamhetens rutiner och strukturer. Den huvudsakliga informationen 

om statistik, löner och personalbokslut införskaffades genom dokument och/eller via kortare 

intervjuer med personal som ansågs ha kunskap inom området. På så sätt kan intervjuerna 

delas in i två kategorier. Inom den första kategorin; där kunskap om rutiner och strukturer 

varit centrala återfinns intervjuerna med enhetschefen, representanten för ekonomifunktionen, 

representanten för personalfunktionen, samt intervjun med bemanningsservice (se bilaga fyra 

till och med åtta). Här kan även de öppna samtal som fördes med Kommunhälsan inkluderas. 

Inom den andra kategorin; där informaton om statistik, löner och personalbokslut inhämtats 

kan intervjuerna med en av IT-administratörerna och löneadministratören klassificeras. Inom 
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denna kategori återfinns även alla de dokument som jag genom intervjuerna erhållit och som 

jag gått igenom och analyserats.   

 

2.2.3 Urval 

Uppsatsen har genomförts i samarbete med Kommunhälsan i Kalmar kommun. 

Uppsatsprocessen inleddes således genom ett möte med representanter för Kommunhälsan 

vilka gav mig möjligheten att snabbt och enkelt upprätthålla en nödvändig kontakt med 

kommunens verksamheter. Efter det första inledande mötet med Kommunhälsan beslutades 

att de skulle välja ut en enhet inom Omsorgsförvaltningen. Det enda kriterium de fick från 

min sida var att det skulle finnas ett intresse från enhetens sida att delta i undersökningarna. 

När kontakt var upprättad med enheten togs ett första så kallat ”tre-parts” möte med 

enhetschefen, representanter från Kommunhälsan och jag själv. Övriga intervjuer har under 

uppsatsprocessens gång bokats in utefter det upplevda behovet från min sida, men även som 

ett resultat av tips och idéer från respondenterna själva. Mitt arbetssätt kan således ha gått till 

på så sätt att jag blev rekommenderad vidare till nya respondenter av respondenter med större 

inblick i verksamheten än jag själv hade möjlighet att uppbringa – något som enligt Merriam, 

(1994) är en fördel vid den typ av undersökningar som jag genomförde. Nackdelen skulle 

kunna vara att uppsatsen i högre grad ”färgats” av respondenternas kunskaper om 

verksamheten än om jag själv genomfört urvalet, något som kan ge möjligheter till felaktiga 

val av vad som verkligen är betydelsefullt för kostnaderna
16

. Jag anser dock att fördelarna 

väger mer än nackdelarna med att successivt och dynamiskt välja respondenterna eftersom jag 

tror det gav mig större möjligheter att fånga upp det som verkligen har betydelse för 

kostnaderna för sjukfrånvaro.  Det är här värt att ta upp eventuella frågetecken angående det 

samarbete som skedde mellan mig och Kommunhälsan i inledningsstadiet. Jag vill här 

poängtera att jag har fått fria tyglar att utforma undersökningen och uppsatsarbetet själv. 

Något som ytterligare kan stärka validiteten på uppsatsen.  

 

2.2.4 Anonymitet och modifieringar inför presentationen 

Inför presentationen av uppsatsen var jag tvungen att vidta vissa åtgärder vad gäller namn på 

enheten samt på de deltagande respondenterna. Efter önskemål från både Kommunhälsan och 

undersökningsenheten beslutades det att inte nämna enheten vid namn i uppsatsen. För att 

möta detta behov men ändå underlätta läsningen valde jag att ge samtliga inblandade ”nya” 

fiktiva namn. Jag behandlar inga könsaspekter i uppsatsen varför jag inte sett några problem i 

att samtliga respondenter döpts till namn efter de populäraste flicknamnen 2008 

(www.barnsajten.se). Vad gäller undersköterskan, som i uppsatsen döpts till Linnea, handlar 

det om en helt fiktiv person – skapad av mig utifrån information från den enkät och de 

intervjuer som har genomförts. Nedan illustrerar jag i figur tre var respektive respondent 

befinner sig i den organisatoriska hierarkin. 

                                                
16 Även om det är just precis det här som kännetecknar det hermeneutiska förhållningssättet som jag beskrev 

tidigare i kapitlet. 
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Figur 3 - Fiktiva namn på respondenter (egen konstruktion) 

 

Vad gäller de löner som anges i uppsatsens beräkningar har medellöner tagits fram för 

respektive yrkeskategori – även detta för att minska risken att personliga individer utlämnas i 

uppsatsen. Min strävan har varit att återge respondenternas åsikter så exakt som möjligt. 

Ibland har jag dock tvingats att modifiera vissa citat i uppsatsen för att underlätta förståelse 

samt för att undvika att känslig information om enskilda individer utlämnats. Jag har däremot 

inte förändrat citaten på så sätt att betydelsen och själva poängen med citaten förändrats. 

 

2.2.5 Datainsamling 

En fördel med att genomföra semistrukturerade intervjuer är att det går att inneha en hög 

flexibilitet vid intervjuerna (Merriam, 1994). Intervjuguiden fungerar just som en guide vilket 

leder intervjun, men inte sätter gränserna för var intervjun landar. Ett problem med intervjuer 

är dock hur dessa skall fångas upp på ett tillförlitligt sätt. Risken i min mening med att enbart 

föra anteckningar, speciellt i de fall där uppsatsen drivs i form av ett enskilt projekt, är att 

väsentlig information av någon anledning kan missas eller omedvetet utelämnas. För att 

minska dessa risker valde jag att spela in alla intervjuer med en diktafon. Samtliga 

respondenter gav sitt godtycke till detta under förutsättning att inspelningen enbart var till för 

att föra anteckningar.  

 

2.2.6 Validitet 

Även om jag tidigare i kapitlet redan vid flera tillfällen diskuterat validitetsaspekter har jag 

ändå valt att förtydliga resonemanget ytterligare under detta avsnitt. Validitet är en viktig 

aspekt vad gäller forskning och lyfter innebörden i att forskaren verkligen mäter det den tror 
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sig mäta (Holme & Solvang, 1997). För att använda mig av Smiths (2006 s.27) ord: ”Validitet 

innebär att det finns en överensstämmelse mellan språk och verklighet”.  

För att uppnå validitet har jag under hela uppsatsprocessen försökt förhålla mig kritisk till 

både den information och till de analyser som jag under arbetet behandlat. De figurer jag 

konstruerat utifrån intervjuer och teorier har även noga granskats under lupp och reviderats då 

jag funnit att behov förekommit.   

En viktig aspekt vid forskning, och således även för denna uppsats, är att jag som forskare 

omedvetet kan ha förenklat eller överdrivigt olika faktorers betydelse i en viss situation 

(Merriam 1994). Här tror jag att den hermeneutiska ”pendlingen” mellan helhet och delar har 

stärkt validiteten då jag hela tiden försökt att se olika faktorer ur flera synvinklar och 

perspektiv. Jag har även haft en kontinuerlig kontakt med representanter från kommunhälsan 

och Omsorgsförvaltningen vilket gjort det möjligt för mig att verifiera att jag uppfattat 

information som getts under intervjuerna korrekt. Vad gäller intervjuerna har jag gått fram 

och tillbaka mellan inspelningarna, transkriberingarna och analyserna för att ytterligare 

säkerställa att jag förstått respondenterna rätt och minskat risken för missförstånd.    

Intervjuerna gjordes med personal som arbetade på flera olika avdelningar och verksamheter 

inom Omsorgsförvaltningen vilket inneburit att jag har fått en möjlighet att skaffa mig både 

en god överblick, och en möjlighet att skaffa mig kunskap på detaljnivå om 

Omsorgsförvaltningen som organisation. Ett förfaringssätt som kan sägas ha stärkt validiteten 

för de skattningar och beräkningar som jag gjort i uppsatsen. En aspekt värd att återigen lyfta 

är på vilket sätt jag använt enkäten för att ”skapa” scenariot. Jag anser dock att ett scenario i 

det här fallet inte nödvändigtvis behöver inverka negativt på validiteten då jag varit noga med 

att se till att grunda de centrala aspekterna och skattningarna på uppgifter från respondenterna. 

Snarare ser jag en fördel med scenariot genom att det kan underlätta förståelsen. Slutligen, 

som avslutning på kapitel två, vill jag kort lyfta upp de möjligheter till generaliseringar som i 

och med den partikularistiska naturen kan sägas vara låg i jämförelse med en kvantitativ 

riktad uppsats. I nästa kapitel inleder jag del två i uppsatsen.  
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| Del 2 

I del två, det vill säga kapitel tre till och med sex, redogör jag för det som kan kallas för 

”hjärtat” i uppsatsen. Här riktar jag diskussionen mot att påvisa Omsorgsförvaltningens 

kostnader för ohälsa kopplad till den undersköterska (Linnea) som fokuseras inom den 

aktuella enheten. Min intention är ytterst att synliggöra hur en ekonomisk argumentation kan 

föras kring ohälsa kopplad till Linnea. Likväl som det i ett vidare perspektiv är min vision att 

bidra med en ökad kunskap och medvetenheten om hur personella resurser kan hanteras mer 

effektivt inom organisationen.    

På många sätt skiljer sig denna kombinerade empiri, teori och analysdel mot hur en 

traditionell uppsats oftast struktureras. Jag kommer redan i inledningsskedet av del två 

presentera illustrationen av den figur (figur fem) som konstruerats utifrån det uppmålade 

scenariot. Jag kommer sedan steg för steg med hjälp av scenariot gå igenom och förklara hur 

en diskussion kan lyftas för att påvisa Omsorgsförvaltningens kostnader för Linneas ohälsa. 

Scenariot summeras under kapitel sju i samband med slutkommentarer och förslag på vidare 

forskning.   

Figur 4 - Struktur för del två i uppsatsen (egen konstruktion) 
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 Figur 5 - De fyra stegen (egen konstruktion) 
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3 | Steg 1: Ett värde på arbetstid 

Under kapitel tre diskuterar jag det första av sammanlagt fyra steg (figur fem) för att påvisa 

kommunens kostnader för Linneas ohälsa. Kapitel tre ligger till grund för resonemangen i 

resterande kapitel varför jag använder liknelsen ”navet i hjulet” för att beskriva kapitlet. Jag 

börjar inledningsvis med att ange de antaganden och förutsättningar som jag utgår från för 

att sedan introducera det scenario som jag använder för att illustrera och lyfta fram 

kostnaderna för Linneas ohälsa.   

 

3.1 Inledning på scenario 

Scenariot som jag analyserar är baserat på den information jag fått utifrån intervjuerna med 

respondenterna inom Kalmar kommun. Även om scenariot är en berättelse författad av mig 

som författare är tanken att scenariot skall var så likt den ”verkliga” situationen ute vid 

Omsorgsförvaltningen att jämförelser mellan scenariot och verkligheten är möjliga. Scenariot 

är således tänkt att spegla vad som händer inom Kalmar kommun då ohälsa uppstår hos en 

undersköterska inom den aktuella enheten. För att scenariot skulle kunna vara möjligt att 

konstruera har jag varit tvungen att göra ett antal antaganden och förutsättningar. Nedan 

sammanställer jag de antaganden som gjorts i samband med scenariot.  

 Linnea som presenteras i scenariot är en fiktiv undersköterska som jag beskriver 

utifrån de uppgifter som jag fått in vid enkäten och intervjuerna med respondenterna 

vid Omsorgsförvaltningen.   

 

 Scenariot omfattar en period som sträcker sig över två år (730 dagar); 2008 och 2009 

och bygger på antagandet om att följande följdkedja gäller; hälsa  dold ohälsa  

registrerad ohälsa  rehabilitering
17

. Jag utgår från att ett år består av 365 dagar eller 

247,5 arbetsdagar. Följdkedjan som jag utgår från blir förhoppningsvis tydlig under 

det sista kapitlet när jag illustrerar och summerar scenariot i figur 12.    

 

 Årsarbetstiden har i scenariot antagits uppgå till 1980 timmar per år eller 165 timmar 

per månad, en siffra som jag fått av Liukkonen (2006). Årsarbetstiden är självklart 

något som kan varierar vid enheten beroende på personal, anställning och arbetad tid. 

Jag har utgått från att samtliga befattningar utgörs av heltidstjänster, där varje 

arbetstillfälle utgörs av en åttatimmars arbetsdag. Detta är viktigt att särskilt poängtera 

då det vid intervjuerna med enhetschefen framkom att det inom enheten förekom få 

heltidstjänster bland undersköterskorna. I den enkät som samlades in uppgav 25 

personer av de 29 som besvarade frågan att de hade en deltidstjänst och endast fyra 

uppgav en heltidstjänst. Jag valde heltidstjänster av den anledningen att det var svårt 

                                                
17 Det vill säga, jag utgår från att hälsa är det normala tillståndet. Uppstår ohälsa antar jag att det först tar sig 

uttryck i dold ohälsa i form av sjuknärvaro. Den dolda sjuknärvaron leder i sin tur till sjukfrånvaro i form av 

registrerad ohälsa, vilket slutligen ger upphov till rehabiliteringsåtgärder. 
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att få fram specifik information om exakt arbetstid. I den rapport som Liukkonen 

(2008) skrev hösten 2008 rörande Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun påpekade 

hon att svårigheterna med att få fram exakt arbetad tid härrörde ur på vilket sätt 

arbetstid, övertid och mertid kodades i det personaladministrativa lönesystemet. 

 

 Resonemangen bygger på att ingen övertalighet föreligger inom de aktuella 

verksamheterna. Om övertalighet föreligger innebär det exempelvis att en 

undersköterska ”vid närvaro inte utför ett arbete som är värt kostnaden för 

arbetsinsatsen” (Andersson 2004 s.36). Ämnet diskuterades vid intervjuerna och 

samtliga respondenter hävdade att ingen övertalighet förelåg – snarare gavs 

indikationer på att resurserna var knappa och att personal fick göra prioriteringar i 

arbetet
18

. Antagandet om övertalighet innebär att den planerade personalbudgeten är 

anpassad efter de lokala behoven och att undersköterskans arbetsinsats är nödvändig 

för att uppnå de uppsatta verksamhetsmål som eftersträvas. 

 

 Jag utgår i scenariot från att en normal arbetsförmåga för undersköterskan, utan ohälsa 

och funktionsnedsättning, uppgår till 100 procent av möjlig arbetsförmåga. Detta 

innebär att undersköterskan gör nytta för minst värdet på arbetstid (Andersson, 2004). 

Vidare antar jag att varje ordinarie undersköterska vid full arbetsförmåga har en 

likvärdig arbetsförmåga med varandra och att arbetsförmåga förblir konstant över hela 

dagen.  

 

3.2 Solsidan i fokus 

Solsidan är en enhet inom Kalmar kommuns Omsorgsförvaltning och ansvarar tillsammans 

med en annan enhet för ett av kommunens heltidsboenden för äldre. Vid boendet erbjuds 

de äldre en egen lägenhet som de själva kan inreda och möblera. I Solsidan arbetar 40 

undersköterskor och en enhetschef. Redan vid det första samtalet med Maja, enhetschefen 

vid Solsidan, beskrev hon att de inom enheten hade en ganska hög omsättning på personal 

på grund av en hög korttidssjukfrånvaro – även om hon ”tack och lov” hade varit besparad 

från många allvarliga rehabiliteringsfall. Hon uppgav att hon inte hade några uppgifter på 

vad korttidssjukfrånvaron inom Solsidan kunde kosta, men att hon gärna var intresserad av 

att få reda på det. Däremot fördes det statistik över sjukfrånvaron, enligt Ella vid 

ekonomifunktionen. Utifrån Personalöversikt (2008) – en sammanställning av personal-

händelser inom kommunen, kunde jag utläsa att Omsorgsförvaltningens sammanlagda 

sjukfrånvaro under 2008 uppgick till 8,1 procent av total arbetad tid. Sjukfrånvaron var 

högst bland personal som arbetade mellan 50 och 74 procent av en heltidstjänst och med 

lägsta värden för heltidspersonal. I personalöversikten (Personalöversikt, 2008) definieras 

även vad som inom Kalmar kommun räknas som långtidssjukfrånvaro – nämligen all 

sammanhängande sjukfrånvaro över 59 dagar. Den första januari 2009 går det att läsa att 

                                                
18 En fördjupad diskussion om övertalighet för jag under uppsatsens sista kapitel, kapitel åtta. 
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totalt 121 personer räknades som långtidssjuka inom Omsorgsförvaltningen, varav 47 av 

dessa gick på sjukersättning. Ella berättade ett de kollade på statistiken lite ”då och då” 

men beskrev precis som Maja att kunskapen om vad sjukfrånvaron kostade var ytlig ”… vi 

räknar inte så mycket på kostnaderna…”.  

 

3.2.1 Vilka personella resurser engageras? 

Det första steget jag går igenom, vilket illustreras i figur fem, innebär att försöka fastställa ett 

värde för de personella resurser som engageras och påverkas av Linneas ohälsa
19

. Johanson 

och Johrén (2007) och Aronsson och Malmquist (2002) menar att detta är en grundläggande 

förutsättning som först måste analyseras för att överhuvudtaget kunna beräkna kostnader 

kopplade till personal i allmänhet. Jag utgår således från den personalvärderingsskola som jag 

lyfte fram under kapitel ett. Nedan motiverar jag kort vilka personella resurser jag anser 

engageras av Linneas ohälsa. 

Behovet av att fastställa ett värde för Linnea var föga förvånande eftersom det är kostnaderna 

för ”hennes” ohälsa som fokuseras i diskussionerna. Något som jag kommer visa under de 

kapitel som följer är hur Linneas ohälsa ger upphov till kostnader, kostnader som varierar 

beroende på det värde som kan fastställas för henne som resurs. Vad gäller enhetschefen, som 

i diskussionerna benämns för Maja, beskrivs hennes arbetssituation vara nära sammankopplad 

med Linneas och undersköterskornas arbetsvardag. Även om det framgår i intervjuerna att 

hon engageras vid Linneas ohälsa, kommer jag i senare kapitel föra en djupare diskussion runt 

omfattningen av detta engagemang. Vid ett av samtalen med Maja rekommenderade hon mig 

att prata med den bemanningsservice som hade ansvaret för att sköta bemanningen av 

vakanser inom SoL-verksamhetsområdet. Väl på bemanningsservicen fick jag tala med 

Emma. Hon berättade att samarbetet mellan enheterna och bemanningsservicen bestod i att 

enheterna beställde personal och bemanningsservicen utförde beställningen genom att sälja 

personal i bemanningspoolen. På så sätt framkom en tydlig koppling mellan Emmas 

arbetsbörda och det behov av ersättare som upplevdes finnas bland enheterna. Ohälsa kan leda 

till sjukskrivning, vilket i sin tur ökar enheternas behov av personal från bemanningspoolen. 

Således är det betydelsefullt att fastställa värdet av de personella resurser som engageras inom 

bemanningsservicen på grund av Linneas ohälsa. Jag kommer i senare kapitel föra en djupare 

diskussion om hur de personella resurserna inom bemanningsservicen kan värderas.  

Vad gäller de personella resurser som Ella och hennes arbetskamrater på ekonomifunktionen 

representerar beslutade jag att utesluta deras engagemang i beräkningarna. Detta då flera av 

respondenterna vid intervjuerna menade att ekonomifunktionen sällan berördes direkt av 

ohälsa bland undersköterskorna vid Solsidan. Däremot beslutade jag efter intervjuer med Julia 

på personalfunktionen att inkludera henne i egenskap av personalsekreterare. Julia beskrev att 

hon ofta kopplades in som en rådgivare för Maja, och stödperson till Linnea och de andra 

undersköterskorna vad gäller lagar och arbetsrättsliga regler. Julia lyfte även fram att en 

                                                
19 Vilket jag upplyste om under kapitel ett fokuserar jag helt på de personella resurser som kan antas engageras 

vid Linneas ohälsa. Således utesluter jag diskussionen från andra möjliga kostnader som kan tänkas uppstå så 

som exempelvis kostnader för rehabiliteringsåtgärder (behandlingar) eller kostnader för arbetshjälpmedel.    
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facklig representant ibland kopplades in vid eventuella rehabiliteringsarbeten på grund av 

ohälsa hos Linnea och undersköterskorna inom enheten. Slutligen framkom det från de samtal 

som fördes med Elsa vid Kommunhälsan att det kunde vara intressant att inkludera resurser 

som läkarna representerade och som aktiveras på grund av Linneas ohälsa. Här vill jag dock 

lyfta fram att kostnaderna för de resurser läkarna representerar utifrån min tolkning inte bör 

belasta Omsorgsförvaltningen eftersom Kommunhälsan hör till en separat enhet som arbetar 

övergripande i hela kommunen med både pro- och reaktivt hälsoarbete. På grund av att 

Kommunhälsans läkare representerar en betydelsefull personalresurs som engageras vid ett 

rehabiliteringsarbete har jag trots detta valt att inkludera dem i uppsatsen och i 

Omsorgsförvaltningens kostnader för ohälsa. Jag kommer i senare kapitel återkomma till 

diskussioner runt i vilken omfattning som personalsekreterarna, de fackliga representanterna 

och läkarna engageras på grund av Linneas ohälsa. Figur sex nedan sammanfattar de 

personella resurser som jag anser engageras och påverkas av ohälsa bland undersköterskor 

inom Solsidan generellt och på grund av Linnea specifikt. 

Figur 6 - Intressentmodell över de resurser som engageras (egen konstruktion) 

 

Ovan diskuterade jag vilka personella resurser som kan ses engageras vid Linneas ohälsa med 

bakgrund i personalvärderingsskolan. Nedan kommer jag fortsätta diskussionen genom att 

tillföra ett resonemang om hur ett värde kan fastställas för de resurser som illustrerades i 

intressentmodellen ovan (figur sex). Johanson och Johrén (2007) beskriver fem olika 

utgångspunkter för att fastställa värdet för de personella resurser som engageras, nämligen; 

(1) bidragsresonemang, (2) alternativkostnad, (3) timpris, (4) minimikostnad och (5) 

självkostnad. Jag kommer nedan kort redogöra för samtliga utgångspunkter, diskutera hur de 

kan användas samt applicera dem i scenariot. Jag börjar med en kort diskussion över 

bidragsresonemanget och alternativkostnaden.  

 

3.2.2 Bidragsresonemang och alternativkostnad 

Det första sättet som jag presenterar för att värdera personella resurser innebär att 

utgångspunkt tas utifrån det bidrag (intäkter) som befattningen ger tillbaka till verksamheten 

(Johanson och Johrén, 2007). Med andra ord innebär detta att det är värdet av personalens 

arbetsinsats som ligger i blickfång. En fördel med att utgå från värdet av arbetsinsatsen är att 

hänsyn ges till både personalens produktion vid närvaro såväl som de produktionsförluster 

som uppstår vid frånvaro (Aronsson och Malmquist, 2002). Exempelvis kan värdet av en 

försäljare som i genomsnitt, genom sin försäljning, bidrar till ett verksamhetsresultat på 
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10 000 kr per dag knappast värderas tillfredsställande enbart genom att beakta arbetsgivarens 

kostnader för försäljaren
20

.  

Från början undersökte jag möjligheterna att utgå från bidragsresonemanget för att fastställa 

värdet av de personella resurser som engageras vid Linneas ohälsa, eftersom en förutsättning 

för att ha en anställd bör vara att personens arbetsinsats är mer värd för verksamheten än 

kostnaderna för personen (Johanson och Johrén, 2007). Problemet som uppstod när jag skulle 

försöka värdera arbetstiden utifrån bidragsresonemanget var dock att bidragsresonemanget 

förutsätter att det finns en tydlig koppling mellan personalens arbetsinsatser och 

verksamhetens resultat (Aronsson och Malmquist, 2002). Vid intervjuerna framkom ingen 

tydlig koppling mellan det arbete som personalen inom Omsorgsförvaltningen bidrog med 

och förvaltningens resultat. Snarare målades det upp en bild av en organisation som inte 

kunde sätta en prislapp på de arbetsuppgifter som personalen utförde. Julia vid 

personalfunktionen kommenterade den svaga kopplingen mellan arbetsinsatser och 

verksamhetsresultat med att ”… här tjänar vi ju inte pengar… vi ska ju fullgöra en service”. 

Konsekvenserna av detta blev att om jag skulle använda bidragsresonemanget som 

utgångspunkt vid värderingen av befattningarna riskerade värderingen bli onödigt osäker.  

Alternativkostnadsresonemanget handlar om vad som skulle kunna göras istället för det som i 

nuläget görs (Johanson och Johrén, 2007). Inom nationalekonomin brukar alternativkostnaden 

benämnas som en grundtes, det vill säga att alla medel är begränsade varför vi måste göra val 

där vi väljer vissa alternativ framför andra (Brodin och Andersson, 1998). Fördelen med 

alternativvärdet är att det tar hänsyn till att arbetstimmar kan vara olika mycket värd i olika 

situationer. En aspekt som talar emot både en värdering till bidraget så väl som 

alternativkostnaden i scenariot är att det, som nämnts tidigare, ofta kan vara svårt att räkna på 

förlorade intäkter eller alternativvärden om det inte finns någon koppling mellan arbetsinsats 

och verksamhetsresultat (Johanson och Johrén, 2007). Även om jag återkommer med en 

diskussion runt alternativkostnadsresonemanget i senare kapitel, kommer jag inte i denna 

uppsats ta alternativkostnadsresonemanget som utgångspunkt för värderingen av de personella 

resurser som behandlas.   

 

3.2.3 Timpris 

Beräkningen av timpriset är kanske den enklaste beräkningen och kan användas då det finns 

ett uttalat pris på tiden (Johanson och Johrén, 2007). Ett bestämt timpris är exempelvis vanligt 

då tjänster köps in från externa bemanningsföretag. I timpriset inkluderas ofta även en viss 

kostnad för overhead (Liukkonen, 2006). Resonemanget runt timpriset ovan öppnade mina 

ögon för att föra en diskussion om huruvida timpriset kan användas som ett värde på de 

personella resurser som engageras inom bemanningsservicen vid Linneas ohälsa. Som jag 

tidigare nämnt kan kopplingen mellan bemanningsservicens arbetsbörda och det behov av 

ersättare som upplevdes finnas bland enheterna vara stark, min tolkning av Emmas ord. 

Vidare berättade Emma att enheterna betalade ett timpris som uppgick till 242 kr för en 

                                                
20 Här förutsätter jag såklart att kostnaden är lägre än dessa 10 000 kr.  
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tillsvidareanställd undersköterska från bemanningspoolen. Vid intervjun med Ella på 

ekonomifunktionen, som gjordes vid ett senare tillfälle, beskrev Ella timpriset mer ingående. 

Enligt henne var timpriset endast avsett för att på ett rimligt sätt fördela ut kostnaderna för de 

administrativa resurser som bemanningsservicen gav upphov till. Med andra ord kan timpriset 

på 242 kr för ersättarna ses som ett försök till kostnadsfördelning (Anthony och Govindarajan 

(2007), där bemanningsservicen belastar de enheter som utnyttjar bemanningsservicens 

tjänster. Genom att det fasta timpriset redan var fastställt kunde jag använda mig av timpriset 

för värdering av de administrativa personella resurser som engagerades på grund av Linneas 

ohälsa. Vad gäller användandet av timpris för övriga aktuella befattningar framkom att inget 

fastställt timpris fanns att tillgå.  

 

3.2.4 Minimikostnad och självkostnad 

Att utgå från minimikostnaden innebär att värderingen av arbetstiden utgår från den minsta 

kostnad som verksamheten har för den anställde, det vill säga, lön, semester och sociala 

avgifter (Johanson och Johrén, 2007). Lönen för respektive befattning som jag inkluderar i 

denna uppsats sammanställs i tabell två nedan.  

Tabell 2 - Månadslön och timlön fördelat på respektive befattning 

 

I tabell två ovan har jag utgått från att den ordinarie arbetstiden för samtliga befattningar är 

1980 timmar på ett år och 165 timmar per månad, vilket motsvarar en heltidstjänst. Vad som 

menas med lön kommer jag inte vidare behandla i uppsatsen, däremot kommer jag nedan gå 

igenom vad som gäller för semesteravgifter och sociala avgifter.  

Semesteravgifter (semesterlön eller semesterersättning) är en kostnad som tillkommer för 

arbetsgivaren att betala förutom ordinarie timlön (Liukkonen, 2006). Medan semesterlön är 

den lön som den anställde erhåller vid den betalda semestern representerar 

semesterersättningen den ersättning som betalas ut istället för semester när den anställde 

avslutar sin anställning, eller vid kortare anställningar (Företagarguiden, 2008). 

Semesterersättningen innebär kortfattat med andra ord i princip att den anställde har rätt till en 

betald ledighet (Thomasson m.fl., 2004). Semesteravgiften räknas ut med hjälp av en 

procentsats på timlönen (Gröjer och Johanson, 1996).  

Sociala avgifter (arbetsgivaravgifter) är avgifter som betalas av den som betalar lön till den 

anställde. Avgiften beräknas med hjälp av en procentsats på summan av utgivna löner 

(inklusive semesteravgifter) och förmåner (Thomasson m.fl., 2004). De lagstadgade sociala 

avgifterna kan skilja sig åt beroende på löntagarens ålder (Skatteverket.se). Vid intervjun med 
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Ella på ekonomifunktionen uppgav hon att semesteravgifterna 2009 låg på 13 procent samt att 

de sociala avgifterna vid tillfället vid intervjun låg på 42 procent.  

För att kunna räkna fram minimikostnaden för en befattning måste först den genomsnittliga 

månadslönen eller timlönen beräknas (Gröjer och Johanson, 1996). Jag kommer att förespråka 

att värdet på arbetstiden för respektive befattning i utgångsläget beräknas per timme. Således 

måste en eventuell månadslön divideras med produkten av den ordinarie arbetstiden dividerad 

med antal månader på ett år (Liukkonen, 2006). Efter att en timlön för respektive befattning 

erhållits fortsätter beräkningarna av minimikostnaden med att kostnaderna för semester- och 

sociala avgifter beräknas och adderas (Johanson och Johrén, 2007). Tabell tre nedan visar hur 

minimikostnaden beräknas genom att semester- och sociala avgifter adderas på lönen. I 

uträkningen utgår jag från att de lagstadgade sociala avgifterna inte skiljer sig åt mellan 

löntagarens ålder. 

Tabell 3 - Minimikostnaden per timme för respektive befattning 

 

När minimikostnaden väl är uträknad kan även den självkostnad som organisationen har för 

respektive befattning beräknas. Att utgå från självkostnaden innebär att en overheadkostnad 

adderas på minimikostnaden (Liukkonen, 2006, Gröjer och Johanson, 1996). 

Overheadkostnader, ofta även kallat för personalkringkostnader eller ”indirekta” kostnader 

(beroende på litteratur), är kostnader som inte direkt kan påföras personalen utan att först ha 

fördelats ut genom olika fördelningsmetoder (Johanson och Johrén, 2007). Det finns dock 

ingen bestämd generell definition på vilka kostnader som skall ingå under posten overhead, 

utan det är i hög grad upp till den lokala verksamheten att analysera och bestämma 

(Dahlström, 2005). Exempel på overheadkostnader kan vara fasta kostnader för lokalhyra, 

administration, utrustning, fackligt arbete eller personalhälsovård (Liukkonen, 2006). 

Fördelen med att beräkna självkostnaden istället för minimikostnaden är således att 

självkostnaden även tar hänsyn till overheadkostnaderna – kostnader som faktiskt ofta 

kvarstår vid ohälsa och sjukfrånvaro (Gröjer och Johanson, 1996). En fördel som följer av att 

ta utgångspunkt i minimikostnaden framför självkostnaden är att utgångspunkten 

representeras av en kostnad som är lätt att identifiera samt att risken för övervärdering av 

kostnaderna är minimal. Självkostnaden inkluderar i sin tur schabloner över 

overheadkostnader som i vissa situationer kan vara svåra att bestämma och således kan ge 

upphov till diskussioner (Johanson och Johrén, 2007). Dock kvarstår faktum att alla 

verksamheter med personal har någon form av overheadkostnader (Dahlström, 2005). 

Vid beräkningarna av självkostnaden för befattningarna uppstod ett problem då 

overheadkostnaderna för personalen inte fanns definierade – vare sig för Omsorgs-
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förvaltningen eller Solsidan. Det fanns dock grova uppskattningar gjorda för 

overheadkostnaderna vilka kunde vara användbara vid beräkningarna av självkostnaden. Vid 

den intervju som gjordes med Alice som jobbade på IT-administrationen (men som hade en 

bakgrund som ekonomisekreterare) uppgav hon en uppskattad overheadkostnad på 40 kr per 

timme. Å andra sidan finns det litteratur som beskriver hur overheadkostnaderna kan variera 

med allt ifrån några få procent av kostnaderna för lön, semester- och sociala avgifter till flera 

hundra procent (Gröjer och Johanson, 1996). Eftersom overheadkostnaden med hjälp av en 

procentsats ger stora skillnader mellan olika befattningar med olika löner valde jag att utgå 

från en fast kostnad i kr. Detta motiverar jag med att varje befattning i SoL verksamheten 

rimligtvis borde dra ungefär lika mycket overheadkostnader
21

. Efter en del överväganden 

beslutade jag således att räkna med en overheadkostnad på 40 kr per timme för samtliga 

befattningar som var aktuella för analysen. Tabell fyra nedan visar hur minimikostnaden 

adderas med summan av overheadkostnaden och bildar självkostnaden.    

Tabell 4 - Självkostnad per timme för respektive befattning 

 

Liknande uppställningar som uppställning ovan går att hitta i Liukkonen (2006), Andersson 

m.fl. (2004), Aronsson och Malmquist (2002) och i Gröjer och Johanson (1996). Det finns 

dock skillnader i uppställningarna vad gäller vad som skall ingå i overheadkostnaderna och 

vilket namn som respektive författare använt för att beskriva självkostnaden
22

. När jag hade 

analyserat både minimikostnaden och självkostnaden och beräknat ett värde för respektive 

befattning kvarstod frågan om vilken av minimi- eller självkostnaden som var att föredra. 

Med anledning av att självkostnaden fortfarande representerar ett tämligen säkert värde på 

vad en befattning kostar
23

, och med hänsyn till att alla verksamheter med någon form av 

personal även kan sägas ha någon form av overheadkostnad (Dahlström, 2005), beslutade jag 

att utgå från självkostnaden istället för minimikostnaden vid arbetstidsvärdering för de 

befattningar som listades i tabell fyra ovan.   

 

 

                                                
21 I brist på mer exakta beräkningar på overheadkostnaderna lämnar jag dock vidare diskussionen om 

overheadkostnaderna till de personer som har större inblick i verksamheten. Som Liukkonen (2008 s.39) skriver: 

”arbetet med bättre redovisning av overheadkostnaderna inom Kalmar kommun är i sin linda och kommer att 

kräva en hel del forskning och utredning”. 
22 Jämför exempelvis (Liukkonen 2006) som i sina modeller använder ordet arbetskraftskostnad istället för 

självkostnad. 
23 Även om overheadkostnaderna är uppskattade. 
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3.3 Summering av steg ett 

Jag har ovan gått igenom fem sätt att värdera arbetstid. Det första, bidragsresonemanget, 

beskrev jag utgick från det bidrag som den anställde tillför organisationen. De övriga fyra 

beskrev jag däremot ta utgångspunkt i de kostnader som organisationen har för den anställde. 

Johanson och Johrén (2007) tar upp en övergripande fördel med att utgå från kostnaderna, 

jämfört med bidragsresonemanget, det vill säga att kostnaderna ofta representerar ett enkelt 

och trovärdigt sätt att värdera arbetstid. Nackdelen är dock att en ”kostnadsvärdering” 

tenderar visa det lägsta värdet på arbetstiden, medan en bidragsvärdering antagligen hamnar 

närmare det ”verkliga” värdet på arbetstid för organisationen (Gröjer och Johanson, 1996). 

Vilket av alternativen som än väljs är det dock viktigt att vara medveten om att värdet i 

respektive val är beroende på situation där ett alternativ som ses som det bästa i en situation 

inte behöver vara det bästa i en annan situation (Johanson och Johrén, 2007). Jag motiverade i 

kapitlet en utgångspunkt i självkostnaden för Linnea, Maja, den fackliga representanten, Julia 

samt Kommunhälsans läkare. För de resurser som bemanningsservice engagerar valde jag att 

utgå från det timpris som Solsidan fick betala per ersättare. I tabell fem nedan listar jag de 

uträknade självkostnaderna samt timpriset för ersättare.   

Tabell 5 - Självkostnad per timme och pris per timme 

  

I nästa kapitel kommer jag att gå igenom steg två i figur fem: kostnader för sjukfrånvaro och 

initiera en djupare diskussion runt kostnader kopplade till Linneas ohälsa. 
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4| Steg 2: Kostnader för sjuknärvaro   

I föregående kapitel gick jag igenom det första steget av totalt fyra för att påvisa 

Omsorgsförvaltningens kostnader för Linneas ohälsa. Något som jag visade i föregående 

kapitel kan arbetstiden värderas på olika sätt beroende på situation och den information som 

finns tillgänglig. I detta kapitel fortsätter jag diskussionen om hur kostnader för ohälsa kan 

påvisas och beräknas för Linnea. Detta gör jag genom att föra en diskussion runt det andra 

steget som jag illustrerade i figur fem i början på del två – nämligen sjuknärvaro. Precis som 

i föregående kapitel fortsätter jag föra diskussionen med hjälp av det scenario jag 

introducerade under kapitel tre.  

 

4.1 Analys av sjuknärvaro 

Sjukdom bland människor är inget onaturligt. Faktum är att det i ett flertal skandinaviska 

studier fastslagits att ”en normal, biologisk sjuklighet hos en genomsnittlig grupp människor 

ligger inom spannet två till fyra procent” (Johnsson, 2003 s.25). En viss nivå av ohälsa bland 

personal kan således med ovanstående resonemang sägas vara helt normal. 

Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun redovisade för år 2008 en ohälsa utifrån 

sjukfrånvarostatistiken på 8,1 procent (Personalöversikt, 2008) – det vill säga fyra procent 

över gränsen för vad som är en ”normal, biologisk sjuklighet”. Differensen på runt fyra 

procent kan ses som den förbättringspotential som finns inom Omsorgsförvaltningen för att 

minska kostnaderna för ohälsan. Att utgå från den registrerade sjukfrånvaron är ett vanligt 

mått på ett företags hälsostatus (Aronsson och Malmquist, 2002). Men räcker verkligen måttet 

på sjukfrånvaro för att beskriva kostnaderna för personals ohälsa och Omsorgsförvaltningens 

förbättringspotential? Som jag kommer argumentera för nedan finns det tecken som tyder på 

att det inte gör det. Problemet ligger i att den registrerade sjukfrånvaron inte inkluderar den 

ohälsa som finns bland närvarande personal i och under arbetet. Denna form av ohälsa, ofta 

benämnt sjuknärvaro, orsakar kostnader när ohälsan innebär att personen inte längre kan hålla 

samma prestationsnivå som normalt (Aronsson och Malmquist, 2002). Sambandet mellan 

ohälsa – hälsa och frånvaro – närvaro kan illustreras på följande sätt som i figur sju nedan.  

Figur 7 - Närvaro och frånvaro (Aronsson och Malmquist, 2002 s.39) 
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Resonemanget ovan belyser det faktum att det ibland kan vara värt att beakta misstankar om 

att ohälsotal bland personal i verkligheten kan vara betydligt högre än vad den registrerade 

sjukfrånvaron visar (Johnsson, 2003). Något som i sådant fall även skulle öka den 

förbättringspotential som jag diskuterade i början av kapitlet. Det är med hänvisning till 

resonemangen ovan jag valt att ägna det andra steget i figur fem som jag illustrerade i början 

av del två, till en diskussion runt sjuknärvaro och sjuknärvarons inverkan på verksamheten.  

 

4.1.1 Ett förslag på hur sjuknärvaro kan mätas 

Linnea trivdes egentligen ganska bra på arbetsplatsen, om det inte hade varit för den 

smärtande ryggen som sedan efter ett tungt lyft i början av 2008 allt oftare hade gett sig 

påmind
24

. Smärtan i ryggen fick henne att mer och mer gruva sig för att gå till jobbet och när 

hon väl var på jobbet så kände hon att hon hade svårt att utföra vissa arbetsuppgifter. Behovet 

av att få vara sjukskriven hade under de senaste veckorna vuxit sig allt starkare. Hon ville 

dock inte sjukskriva sig av hänsyn till arbetskamraterna, arbetsuppgifterna, närmaste chef, 

svårt att ta igen tid och för att inte glömma, det inkomstbortfall som sjukfrånvaro leder till
25

. 

Än så länge valde hon således att ”mörka” den dåliga ryggen och fortsatte att jobba.  

Sjuknärvaro innebär, som nämnt tidigare i kapitlet, att personalen har någon form av ohälsa, 

men på grund av olika anledningar ändå arbetar – trots att de kanske skulle behöva vara 

sjukskriven (Johnsson, 2003, Aronsson och Malmquist, 2002). En eventuell kostnad för 

sjuknärvaro är en närvarokostnad som i fallet med Linnea kan vara svår att påvisa, eftersom 

den främst tar sig uttryck i produktivitets- och/eller kvalitetsminskningar (Aronsson och 

Malmquist, 2002). Trots detta kommer jag ge förslag på ett tillvägagångssätt för att påvisa 

kostnader som kan kopplas till sjuknärvaron hos Linnea. För att kunna genomföra detta 

kommer jag utgå från den självkostnad som analyserades i föregående kapitel för Linnea, och 

antagandet om att hon (minst) gör nytta för denna självkostnad (Johanson och Johrén, 2007). 

Innan en kostnad kan beräknas måste dock ett värde på Linneas arbetsförmåga vid 

sjuknärvaro uppskattas (figur åtta nedan).   

Figur 8 - Värdet på Linneas arbetsförmåga (egen konstruktion) 

 

För att kunna ”skapa” Linnea genomförde jag en enkätundersökning vid Solsidan vilket ligger 

till grund för mina antaganden om Linneas arbetsförmåga vid sjuknärvaro. Totalt valde 34 

undersköterskor av 40 att delta
26

. Av dessa 34 var det 17 personer som valde att uppskatta att 

de någon gång under 2008 hade varit sjuknärvarande på arbetsplatsen. Sammanlagt 

                                                
24 Vad gäller Linneas sjukdomsorsaker har jag baserat detta på den, enligt Julia, vanligaste sjukdomsorsaken, 

nämligen problem med rygg på grund av tunga lyft i det dagliga arbetet.  
25 Se tabell sex: Orsaker till sjuknärvaro. 
26 Enkätundersökningen gjordes då det enligt Maja inte fanns några fastställda, eller uppskattade, värden på vad 

sjuknärvaro bland undersköterskorna innebar för deras arbetsförmåga.  
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uppskattade dessa 17 personer att de under 2008 hade varit sjuknärvarande vid totalt 100 

tillfällen. Tabell sex nedan visar uppdelning per orsak för sjuknärvaro.  

Tabell 6 - Orsaker till sjuknärvaro 

 

För att jag skulle kunna göra en bedömning av kostnaderna för den arbetstid som Linnea var 

sjuknärvarande bad jag även undersköterskorna att skatta upplevd arbetsförmåga vid 

sjuknärvaro. Totalt var det 24 personer som skattade någon form av arbetsförmåga. Tabell sju 

nedan visar uppskattad arbetsförmåga fördelat på olika grader av arbetsförmåga.  

Tabell 7 - Skattad arbetsförmåga 

 

Av dessa 24 personer som skattade en arbetsförmåga var det dock bara 15 personer som även 

skattade att de under 2008 någon gång hade varit sjuknärvarande. Tabell åtta nedan visar 

denna fördelning.    

Tabell 8 - Sjuknärvaro uppdelad på skattad arbetsförmåga 

 

En av de 15 undersköterskor som ingår i tabell åtta skattade i enkäten att hon varit 

sjuknärvarande totalt 15 gånger under 2008. Under dessa 15 gånger uppskattade hon även 

hennes arbetsförmåga till 75 procent. Det är denna undersköterska som jag valt som 

utgångspunkt för Linneas ohälsa
27

. Linnea som i scenariot antas ha problem med ryggen ingår 

således i de åtta personer som listas i tabell åtta ovan under kolumnen 75 %. När nu Linneas 

arbetsförmåga vid sjuknärvaro uppskattats (75 procent av normal arbetsförmåga) och antal 

sjuknärvarande gånger (15 gånger) kan en kostnad beräknas med hjälp av självkostnaden som 

fastställdes för hennes arbetstid i föregående kapitel. Jag kommer att föreslå två olika 

                                                
27 Valet föll på denna undersköterska eftersom hon ingick i en intressant och välrepresenterad grupp utifrån de 

svar som jag fått in, det vill säga, de inom en 75 procentig arbetsförmåga med någon form av sjuknärvaro 

uppskattad.  
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resonemang som kan föras runt kostnaden för Linneas minskade arbetsförmåga vid 

sjuknärvaro.  

 

4.1.2 Två resonemang runt kostnader vid sjuknärvaro  

Det första förslaget för att beräkna kostnaden av den minskade arbetsförmågan för Linnea går 

ut på att den procentuella minskningen av arbetsförmågan multipliceras med värdet av 

arbetstiden (Aronsson och Malmquist, 2002). I min mening ett tillvägagångssätt som kan 

beskrivas som en kombination av ett bidragsresonemang och självkostnadsresonemang. 

Självkostnaden (eller närvarokostnaden) för Linnea beräknade jag under kapitel tre till 239 kr 

per timme. De tillfällen som Linnea endast har en arbetsförmåga på 75 procent av normal 

arbetsförmåga kan hon således antas ge upphov till en kostnad i form av en underprestation 

värd minst 60 kr timmen
28

. Med tanke på att ”en bra arbetsinsats är värd betydligt mer än vad 

den anställde kostar” (Andersson 2004 s. 36)
29

 bör kostnaderna snarare vara underskattade än 

överskattade
30

. Hade Linneas arbetsförmåga uppgått till 50 procent av normal arbetsförmåga 

hade underprestationen värderats till minst 120 kr timmen. Nedan i figur nio illustrerar jag hur 

jag antagit att värdet av underprestationen följer den skattade arbetsförmågan för Linnea.  

Figur 9 - Kostnaden för underprestation – Linnea (egen konstruktion) 

  

För att få kostnaden per dag multiplicerar jag underprestationen (75-procentiga) med åtta 

vilket ger en kostnad på 480 kr per arbetsdag
31

. Samma resonemang, fast med en 50 procentig 

arbetsförmåga ger ett värde på 960 kr per arbetsdag. För att uttrycka mig annorlunda innebär 

detta att Linnea vid sjuknärvaron tillfälligt är överbetald.   

Linnea hade även skattat att hon under 2008 varit sjuknärvarande minst 15 gånger. 15 gånger 

den underprestation som förelåg vid en 75-procentig arbetsförmåga (480 kr per dag) innebär 

en total kostnad för underprestationer som uppgår till 7 200 kr för Linnea under 2008. Vid 

                                                
28 Vid 75-procentig arbetsförmåga innebär det exakt 59,75 kr per timme. Vid 50-procentig arbetsförmåga 119,5 

kr per timme. Jag utgår dock från avrundningar till närmaste heltal i samtliga beräkningar.  
29 Här förutsätter jag, som nämnt i de antaganden och förutsättningar som jag behandlade inledningsvis under 

kapitel tre, att verksamheten verkligen har ett behov av Linnea som undersköterska. 
30 Förutsatt att undersköterskornas skattningar av arbetsförmågan gäller vid sjuknärvaro. 
31 Jag antar som nämnt i förutsättningarna att en sjuknärvarogång motsvarar en åtta timmars arbetsdag och att 

den skattade arbetsförmågan varit konstant över hela dagen. 
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samma resonemang fast vid en 50-procentig arbetsförmåga är värdet för underprestationen 

14 400 kr.    

Ett alternativt sätt att tänka när det kommer till Linneas sjuknärvaro föreslår jag är att 

översätta underprestationen till det behov av ”normalfungerande” undersköterskor som jag 

antar krävs för att upprätthålla den personalbudgeterade balansen. Detta resonemang växte 

fram vid intervjuerna med Maja. Hon menade att mycket av arbetet vid Solsidan handlade om 

att jobba mot budget och budgetuppföljningar. Här beskrev hon hur det som avgjorde 

personalbemanningen på enheten var det totala antalet ”vårdplatser” som enheten erbjöd. Fler 

vårdplatser innebar alltså fler undersköterskor och vice versa.  

Maja uppgav även att de inom Solsidan fokuserade mycket på att bryta ner de övergripande 

kvalitetsmål som fanns för omsorgsnämnden ner till deras egen verksamhet. I 

socialtjänstlagen (2001:453) går att läsa att insatser riktade mot äldre (och funktionshindrade) 

skall vara av god kvalitet. Kvalitetsarbetet inom omsorgsnämndens ansvarsområde sker enligt 

2007 års årsredovisning efter dels interna verksamhetsmål, dels enligt nationella mål för 

äldre- och handikappomsorgen och dels efter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

rörande kvalitet (Årsredovisning, 2007). Konkretiserat innebär kvalitetsarbetet/målet att 

insatserna skall genomföras så att brukarna av insatserna har möjlighet att:   

 leva ett aktivt och meningsfullt liv 

 ha inflytande och delaktighet i samhället och över sin vardag 

 kunna verka och åldras i trygghet och med bibehållen integritet  

 bemötas med respekt och värdighet  

 ha tillgång till god vård och omsorg 

(Årsredovisning, 2007 s.58) 

I det första resonemanget runt kostnaderna för sjuknärvaro lyfte jag fram den skattade 

arbetsförmågan vid sjuknärvaro och hur många gånger Linnea uppskattade att hon hade varit 

sjuknärvarande. Med hänvisning till innebörden av det Maja berättade om att 

personalbemanningen gjordes med hänsyn till antal vårdplatser som enheten erbjöd för jag 

följande resonemang. En 25 procentig minskning av arbetsförmågan innebär att verksamheten 

får 25 procent mindre för samma tid som vid full arbetsförmåga. Eftersom antagandet om 

ingen övertalighet föreligger bör budgeterat personalbehov ligga vid det antal undersköterskor 

som tillsammans når upp till de övergripande kvalitetsmålen. En ”dold” minskning i 

arbetsförmåga innebär således även att personalbehovet egentligen skulle behöva utökas för 

att nå upp till budgeterat personalbehov. En underprestation på grund av sjuknärvaro innebär 

således i min mening att en ”underbemanning” av personalen uppstår inom enheten. En effekt 

av underbemanning inom Solsidan skulle kunna vara att brukarna påverkas i form av sämre 

service. En annan effekt skulle kunna vara att kollegor till Linnea som inte kan prestera 

normalt får hjälpa till och fylla upp underbemanningen på bekostnad av sin egen arbetstid. I 

bägge fallen uppstår kostnader genom minskad måluppfyllelse
32

. 

                                                
32 Med hänvisning till den definition av kostnader och intäkter som jag formulerade under inledningskapitlet. 
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Tidigare uppgav jag att Linnea vid minst 15 tillfällen hade varit sjuknärvarande med en 

arbetsförmåga på 75 procent. 25 procent är en fjärdedel av en frisknärvarande undersköterska 

med full arbetsförmåga. Således kan enheten under 2008 på grund av Linneas 

underprestationer sägas ha varit ”underbemannad” med motsvarande nästan fyra 

undersköterskor med full arbetsförmåga jämfört med budgeterat personalbehov
33

. Ett liknande 

resonemang kan föras om en minskad arbetsförmåga på 50 procent – vilket ger en 

”underbemanning” motsvarande 7,5 undersköterskor med full arbetsförmåga under 2008. 

Med andra ord kan enheten om Linnea innehaft en arbetsförmåga på 75 procent sägas ha varit 

fyra ”normalpresterande” undersköterskor från att med en normal samlad arbetsinsats kunna 

nå upp till de kvalitetsmål som eftersträvas. Nedan i figur 10 illustrerar jag detta. 

Figur 10 - Underprestation kopplad till en frisk undersköterska (egen konstruktion) 

 

 

Innebörden av meningen ovan ”med en normal samlad arbetsinsats” kan tänkas få 

konsekvenser även för övrig verksamhet. Förutom att risken finns att en undersköterska som 

är sjuknärvarande på arbetet ökar risken för en allvarlig utslagning eller sjukskrivning, 

innebär sjuknärvaron att belastningen på övrig personal ökar samtidigt som en smittorisk 

självklart kan föreligga i vissa fall. Både den ökade arbetsbelastningen och smittorisken kan i 

sin tur sedan leda till ökad ohälsa inom verksamheten. Jag kommer inte att behandla dessa 

effekter av sjuknärvaro ytterligare – med detta inte sagt att de inte är viktiga. En ökad 

smittorisk kan nog i allvarliga fall få ödesdigra konsekvenser och bör i min mening vara något 

som varje verksamhet ytterst strävar efter att minimera.  

Vad är bäst? Sjuknärvaro eller sjukfrånvaro? Ur mitt perspektiv är både sjuknärvaro och 

sjukfrånvaro, när den överstiger gränsen för den ”normala, biologiska sjukligheten hos en 

genomsnittlig grupp människor” (Johnsson, 2003, s.25), exempel på två onda ting. Frågan kan 

kanske ses ur ett annat perspektiv – poängen med att visa sjuknärvaro kan vara att öka 

motiveringen till att bedriva hälsosatsningar. Den kostnad som finns för den 

förbättringspotential som snabbt togs fram i början av kapitlet på ungefär fyra procent skulle 

således kunna utökas med de ”dolda” kostnader som beräknats i kapitlet och som är kopplad 

till minskad arbetsförmåga. Det viktiga är här enligt mig att resonemanget påvisar att det finns 

”dolda” kostnader för Linneas och hennes kollegors sjuknärvaro. 

                                                
33 Här antar jag som sagt att alla undersköterskor har en lika god arbetsförmåga och således är direkt utbytbara 

mot varandra. 
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 4.2 Summering av steg två 

Jag har ovan gått igenom ett förslag på hur sjuknärvaro kan uppskattas och beräknas för 

Linnea. Vikten av att inkludera sjuknärvaron hänger ihop med att ohälsotal bland personal i 

verkligheten kan vara betydligt högre än vad den registrerade sjukfrånvaron visar (Johnsson, 

2003). Sjuknärvaro innebär, som nämnt tidigare i kapitlet, att personalen har någon form av 

ohälsa, men på grund av olika anledningar ändå arbetar – trots att de kanske skulle behöva 

vara sjukskriven (Johnsson, 2003, Aronsson och Malmquist, 2002). Jag berättade genom 

scenariot att Linnea upplevde smärta i ryggen vilket ledde till att hon uppskattade att hon 

under 2008 totalt varit sjuknärvarande minst 15 gånger med arbetsförmåga på 75 procent av 

normal arbetsförmåga. Kostnaden för de tillfällen som Linnea endast har en arbetsförmåga på 

75 procent av normal arbetsförmåga illustreras nedan i tabell nio.  

Tabell 9 - Total kostnad vid funktionsnedsättning för Linnea – 2008 

  

Jag behandlade även ett alternativt sätt att se på frågan, det vill säga att översätta värdet av 

underprestationen till det behov av ”normalfungerande” undersköterskor som jag antar krävs 

för att upprätthålla den personalbudgeterade balansen. Eftersom 25 procent är en fjärdedel av 

en frisknärvarande undersköterska med full arbetsförmåga kan Solsidan under 2008 på grund 

av Linneas underprestationer sägas ha varit ”underbemannad” med motsvarande nästan fyra 

undersköterskor med full arbetsförmåga jämfört med budgeterat personalbehov. Ett liknande 

resonemang kan föras om en minskad arbetsförmåga på 50 procent – vilket ger en 

”underbemanning” motsvarande 7,5 undersköterskor med full arbetsförmåga under 2008. 

Med tanke på att ”en bra arbetsinsats är värd betydligt mer än vad den anställde kostar” 

(Andersson 2004 s. 36) bör kostnaderna snarare vara underskattade än överskattade. I nästa 

kapitel behandlar jag steg tre i figur fem: kostnader för sjukfrånvaro som jag illustrerade i 

början av del två. 
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5| Steg 3: Kostnader för sjukfrånvaro    

I föregående kapitel förde jag diskussionen runt det andra steget i figur fem vilket 

illustrerades i början av del två. I detta kapitel kommer jag fortsätta diskussionen med att i 

steg tre analysera och beräkna kostnaderna för ohälsa som leder till frånvaro – så kallad 

sjukfrånvaro. Kapitlet inleds med att påvisa de kvarvarande kostnaderna som 

Omsorgsförvaltningen har för Linnea då hon är sjukfrånvarande under det första 

sjukfrånvaroåret.  

På grund av den sjuknärvaro som Linnea drogs med under hela 2008 blev belastningen för 

stor i inledningsskeendet av 2009.  Ryggen krånglade och det blev inte längre möjligt för 

Linnea att gå till jobbet. En sjukfrånvaroperiod inleddes. 

 

5.1 Extra kostnader på grund av sjukfrånvaro   

Då personal är sjukfrånvarande uppstår det mer eller mindre alltid extra kostnader för 

organisationen (Johanson och Johrén, 2007). För att kunna påvisa Omsorgsförvaltningens 

kostnader för Linneas ohälsa är det således i min mening betydelsefullt att dessa extra 

kostnader i form av sjukfrånvaro analyseras. Kostnader som uppstår vid sjukfrånvaro brukar 

ofta benämnas för kvarvarande kostnader (Liukkonen, 2006), och inkluderar de kvarvarande 

personalkostnader som kommunen fortfarande har för personal när de är sjukfrånvarande 

(Andersson m.fl., 2004). Kostnadernas storlek är i hög grad beroende på sjukperiodens längd, 

samt på hur verksamheten väljer att lösa bemanningen av den vakans som uppstår på grund av 

frånvaron (Aronsson och Malmquist, 2002). Enligt Johanson och Johrén (2007) är en kostnad 

som mer eller mindre alltid uppstår vid sjukfrånvaro kostnader för sjuklön, semester och 

sociala avgifter varför jag börjar med att redogöra för dessa. 

 

5.1.1 Sjuklön, semester och sociala avgifter 

En vanlig utgångspunkt för att beräkna de kvarvarande kostnaderna vid sjukfrånvaro är att 

utgå från den sjuklön som arbetsgivaren betalar till den sjukfrånvarande (Johanson och 

Johrén, 2007, Liukkonen, 2006, Andersson m.fl., 2004). För sjuklön gäller att en anställd som 

inte kan arbeta på grund av sjukdom
34

 har rätt till lön från arbetsgivaren mellan dag två och 14 

(Sjuklön, Försäkringskassan). Varje ny sjukperiod inleds i normalfallet
35

 med en så kallad 

karensdag vilket innebär att den anställde inte får någon ersättning den första dagen (Johanson 

och Johrén, 2007).  

                                                
34 Förutsatt att den anställde har anställts för minst en månad framåt i tiden samt att denne har arbetat 

sammanhängande i minst 14 dagar (Sjuklön, Försäkringskassan). 
35 Här finns det vissa undantag där bland annat ett högriskskydd praktiseras vilket innebär att en anställd 

maximalt kan ha tio karensdagar under en tolvmånadsperiod (Sjuklön, Försäkringskassan). Jag kommer dock i 

beräkningarna utgå från normalfallet det vill säga – karensdag plus 13 dagar med sjuklön. 
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Mellan dag 2 och 14 är sjuklönen för närvarande (2009) 80 procent av den ordinarie lönen. 

Efter 14 dagar kan den anställde istället söka ersättning från Försäkringskassan i form av 

sjukpenning (Sjuklön, Försäkringskassan). Ofta förekommer det dock att organisationer även 

efter dag 14 och fram till dag 90 betalar en viss procent i sjuklön (Johanson och Johrén, 

2007). Inom Omsorgsförvaltningen uppgavs detta ske med en sjuklön motsvarande 10 procent 

av den ordinarie lönen. Mellan dag 91 och dag 365 brukar dock ingen sjuklön anges, även om 

exempelvis Liukkonen (2006) i ett av sina exempel räknar med en viss procent sjuklön ända 

upp till dag 365. Kostnader för semesteravgifter (vilka jag gick igenom under kapitel tre) 

kvarstår eftersom semesterrätten inte minskar vid sjukfrånvaro i några veckor. Normalt är 

semesterrätten densamma åtminstone de första 180 dagarna samt även ofta ytterligare 180 

dagar året därpå (Johanson och Johrén, 2007). Vad gäller de sociala avgifterna (vilka jag gick 

igenom under kapitel tre) kvarstår dessa så länge någon lön betalas ut. Sociala avgifter utgår 

alltså från sjuklönen och semesteravgiften (Johanson och Johrén, 2007). Utifrån de regler som 

gäller vid sjukfrånvaro kan kostnaderna för sjukfrånvaro beräknas genom att utgå från ett 

modifierat värde av självkostnaden. Istället för att inkludera ordinarie lön i självkostnaden 

används sjuklönen som substitut.  

I tabell 10 nedan visar jag en uppställning av de beräknade kvarvarande kostnaderna för 

Linneas sjukfrånvaro. Utifrån uppgifterna från intervjuerna görs beräkningarna genom en 

sjuklön på 80 procent av ordinarie lön mellan dag två och 14 och en sjuklön på 10 procent av 

ordinarie lön mellan dag 15 och 90.        

Tabell 10 - Kostnader för Linneas sjukfrånvaro per timme   

 

Dag ett ovan utgörs av en karensdag vilket innebär att arbetsgivaren i vanliga fall inte betalar 

någon sjuklön. Däremot betalar verksamheten fortfarande semester- och sociala avgifter, då 

dessa knappast minskar på grund av några veckors sjukfrånvaro (Johanson och Johrén, 2007). 

Dag två till 14 betalar däremot verksamheten sjuklön till den anställde på 80 procent av 

ordinarie lön. Fortfarande betalas semester- och sociala avgifter. Mellan dag 15 och 90 har 

verksamheten inget tvång att betala sjuklön. Inom Omsorgsförvaltningen betalas ändå 

uppskattningsvis 10 procent av ordinarie lön ut som sjuklön mellan dag 15 och 90. Även här 

finns både semester- och sociala avgifter med i bilden som kostnader. Mellan dag 91 och 180 

har omsorgsverksamheten ingen kostnad för sjuklön, däremot kvarstår kostnaderna för 

semester- och sociala avgifter. Mellan dag 181 och 365 har jag räknat med att 

Omsorgsförvaltningen varken har en kostnad för sjuklön, semesteravgifter eller sociala 

avgifter. Enligt Liukkonen (2006) ligger vanligtvis overheadkostnaderna konstant över hela 

sjukperiodens första 365 dagar– varför dessa inkluderas även för sjukfrånvaro mellan dag 181 
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och 365. Tabell 10 ovan visar kostnader som Omsorgsförvaltningen fortfarande har för 

Linnea, men inte får några motprestationer för (Andersson m.fl., 2004). Här tas således inte 

hänsyn till de kostnader som uppkommer på grund av det bemanningsarbete som borde 

tillkomma – något som jag kommer att behandla i avsnittet nedan.  

  

5.2 Kostnad beroende på arbetsgivarens lösning  

Hur kostnadsutvecklingen fortlöper vid sjukfrånvaro inom en organisation hänger delvis ihop 

med om och hur verksamheten väljer att ersätta sjukfrånvaron (Aronsson och Malmquist, 

2002). Skulle verksamheten inte välja att ersätta medarbetaren innebär faktiskt sjukfrånvaron 

en minskad lönekostnad i form av karensdag/sjuklön (Andersson m.fl., 2004). Ett sådant 

förfarande bör dock i min mening leda till att en minskad kvalitet eller produktion av tjänster 

och på så sätt medföra att andra kostnader än lön uppstår – eftersom en undersköterska inom 

Solsidan förutsätts vara värd mer än kostnaden för befattningen. Väljer dock verksamheten att 

ersätta sjukfrånvaro med en ersättare tillkommer givetvis kostnader kopplade till proceduren 

att fylla luckan i bemanningen (Catasús, 2008).  

Vid frånvaro kombineras många olika ersättningsformer. Liukkonen (2006) reder i en av 

hennes böcker ut de vanligaste ersättningsformerna. Hon lyfter fram att vikarier, timmavlönad 

personal, övertid – både enkel och kvalificerad, mertid samt eventuella inköp från någon form 

av bemanningscentral eller företag oftast är de vanligaste metoderna för att ersätta personal. 

Mertid innebär att deltidsanställd personal arbetar upp till heltid vilket skall åtskiljas från 

övertid vilket uppstår när personal jobbar fler timmar än en heltidstjänst innehåller. Normalt 

kan ersättare ofta antas ha en lägre lön, inte ovanligt 80 eller 90 procent lägre av den 

genomsnittliga lönen för befattningen. I sådana fall medför vikarierna visserligen en lägre 

lönekostnad, men tar istället ofta i anspråk en stor del av administrationens- och 

verksamhetens tid vid rekrytering, introduktion och inskolning i arbete (Liukkonen, 2006).    

 

5.2.1 Bemanningsservice 

Maja uppgav vid intervjun att hon numer, tack vare den bemanningsservice som fanns inom 

kommunens Omsorgsförvaltning, inte var speciellt tyngd av arbetsbördan som uppstod på 

grund av bemanningsarbete. Maja uppskattade tidsåtgången till ungefär ett par timmar i 

veckan
36

. Men bara för att Maja inte längre engagerades så mycket i bemanningsarbetet, 

betyder det inte att Omsorgsförvaltningen inte längre har några kostnader för 

bemanningsarbetet. Utifrån min tolkning kan kostnaderna för bemanningsarbetet istället hittas 

hos bemanningsservicen, vilket genom det timpris som fastställts fördelar ut sina 

administrativa kostnader på enheterna som använder servicen. Jag förutsätter således, utifrån 

Ellas ord, att timpriset täcker upp de kostnader som finns för bemanningsservicen och dess 

                                                
36 Dock inte den semesterplanering vilket uppgavs uppta betydligt mycket mer tid i anspråk. Jag kommer 

däremot inte ta hänsyn till semesterplaneringen i mina beräkningar då de ligger utanför syftet med uppsatsen – 

även om en kostnad givetvis kan återfinnas även här.  
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personal. Således kan timpriset på 242 kr för ersättare ses som den kostnad som uppkommer 

inom Omsorgsförvaltningen för bemanningsarbetet
37

. Ur ett förvaltningsövergripande 

perspektiv innebär detta således i min mening att kostnaderna för bemanningsservicens 

administration bör ingå i en analys av kostnaderna för Linneas sjukfrånvaro. Jag utgår i 

beräkningarna från att all sjukfrånvaro de första 14 dagarna ersätts med personal från 

bemanningspoolen. Efter dessa 14 dagarna förutsätter jag dock att en vikarie sätts in som inte 

innebär att enheten belastas med det timpris som finns för att fördela ut bemanningsservicens 

kostnader. Jag utgår ifrån att det inte uppstår några merkostnader i form av högre lön, eller för 

den delen, kostnadsbesparingar i form av lägre lön när ersättare från bemanningspoolen sätts 

in. Detta innebär att jag antar att ”poolarna” har en likvärdig månadslön som Linnea. Även 

om jag kan tänka mig att Solsidan i vissa enskilda fall undviker att ersätta sjukfrånvaron utgår 

jag i mina beräkningar från att all sjukfrånvaro ersätts – då det var det som framkom under 

intervjuerna. Jag kommer vidare att avgränsa beräkningarna till att gälla tillsvidareanställda 

poolare.  

Tabell 11 - Kostnader för ersättare per timme 

 

Även om jag inte behandlar kostnaderna för ersättare annat än poolare förekommer givetvis 

en viss ersättning av frånvaro med övertid och mertid. Då det har varit svårt att få fram 

användbara uppgifter för arbetstid inom Omsorgsförvaltningen
38

 låter jag en beräkning av 

kostnaderna för dessa vara.  

Plus de administrativa kostnaderna för bemanningsservicen bör dock i min mening även den 

arbetstid som Maja fortfarande uppgav att hon ägnade till bemanningsarbete läggas. Här utgår 

jag från Majas självkostnad, vilket jag i tidigare kapitel fastställde till 340 kr i timmen. Två 

timmar i veckan blir på ett år totalt 104 timmar (52 veckor på ett år), vilket i sin tur innebär en 

självkostnad på 35 360 kr per år. 35 360 kr representerar här den årliga kostnaden för Majas 

engagemang i bemanningsarbetet. Om jag slår ut det på antalet anställda vid Solsidan får jag 

således ett schablonvärde som uppgår till 884 kr per år för att täcka den belastning som 

Linnea innebär för enhetschefen. Det går även att se vissa störningskostnader vid utnyttjande 

av vikarier eller ersättare (Aronsson och Malmquist, 2002). Några av dessa kommer jag att 

behandla i avsnittet nedan. 

 

                                                
37 Den kostnad som förut kunde hittas hos enhetscheferna i form av arbetstid för bemanningsarbete. 
38 Se här även den rapport som Liukkonen (2008) skrev om Omsorgsförvaltningen 2008. 
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5.2.2 Störningskostnader vid ersättare 

Vid intervjuerna med Emma från bemanningsservicen, Ella från ekonomifunktionen och Julia 

från personalfunktionen, diskuterades huruvida en ersättare skulle kunna förväntas ha lika 

mycket kunskap om de lokala rutinerna som en ordinarie undersköterska har. Alla tre uppgav 

att de trodde att så inte var fallet. Emma uttryckte det så här:  

”… å man kan ju inte begära heller att de ska kunna alla rutiner när de kommer 

utan det måste ju vara omvårdnaden i första hand – sen måste ju personalen visa 

dem. Å det ligger ju på personalens ansvar och visa vad som skall göras och tala 

om det.” 

En ersättare kan antas kräva en del resurser från övrig ordinarie personal – vilka i sin tur, som 

ett resultat av den ökade arbetsbelastningen, riskerar att inte hinna utföra sina egna ordinarie 

arbetsuppgifter. Julia vid personalfunktionen menade att ”nya sjuklöneperioder säkerligen stör 

planeringen med allt vad det innebär – vikarier, omorganisation, inte lika trygghet för 

brukarna etc.…”. 

En faktor som dock kan antas minska störningskostnaderna är de rutiner som finns inom 

Omsorgsförvaltningen för att ersätta ordinarie personal. Poolarna har en god vana och kan 

sägas vara specialister på att komma in i nya verksamheter. Trots detta anser jag att det är 

rimligt att försöka uppskatta en kostnad för dessa störningsinslag på grund av ersättare. Mitt 

beslut att uppskatta störningskostnaderna kan stödjas av Aronsson och Malmquist (2002) 

vilket menar att en ersättare vanligtvis inte har samma kunskap vilket ofta kräver någon form 

av handledning i inledningsskedet av en ersättningsperiod. För att göra beräkningarna bygger 

jag upp ett liknande resonemang som jag förde för kostnadsberäkningarna av sjuknärvaro 

under kapitel fyra.  

Om en ersättare är tvingad att sammanlagt uppta 24 minuter per dag från övrig ordinarie 

personal de första 14 dagarna, så att dessa inte kan genomföra sina ordinarie arbetsuppgifter, 

innebär störningen en minskning med fem procent av ordinarie personals arbetsförmåga på en 

åttatimmars arbetsdag (Aronsson och Malmquist, 2002). Kostnaderna för dessa 24 minuter 

blir således med en ordinarie undersköterskas självkostnad på 239 kr per timme en 

störningskostnad som uppgår till 12 kr per timme eller 96 kr per dag. 

Tabell 12 - Störningskostnader per timme 
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Ett exempel på en annan form av störningskostnad lyfter Tollgerdt-Andersson (2005) upp då 

hon diskuterar skillnaden mellan sjukfrånvaro bland heltids- och deltidsanställda. I hennes 

studie lyfter hon fram att sjukfrånvaron var lägre bland dem som arbetade heltid än vad den 

var för de som arbetade deltid. En skillnad i sjukfrånvaro som enligt henne troligen berodde 

på att:  

 de heltidsanställda har en högre känsla av samhörighet genom att de tillbringar 

längre tid vid samma arbetsplats 

 de deltar mer kontinuerligt i arbetsträffar och liknande   

 medarbetarna troligen blir mer sedda och därmed bekräftade i större 

utsträckning 

Tollgerdt-Andersson (2005) pekar alltså på att ett steg i att minska sjukfrånvaron kan vara att 

erbjuda fler medarbetare heltid. Något som kanske kan ge en ytlig förklaring till varför 

sjukfrånvaron under 2008 var lägst bland heltidsanställd personal men högre bland personal 

som arbetade deltid inom Omsorgsförvaltningen. Utifrån hennes resonemang kan ett 

mardrömsscenario illustreras där en ”ond cirkel” uppstår i vilket sjukfrånvarotimmarna ökar 

på grund av fler ersättare, vilka som i sin tur ökar i antal på grund av den ökade 

sjukfrånvaron. I takt med att allt färre känner samhörighet och delaktighet och samtidigt blir 

bekräftade riskerar således de ohälsorelaterade kostnaderna för verksamheten att öka.  

 

5.3 Summering av steg tre 

Under steg tre har jag påvisat de kostnader som kan kopplas till Linneas sjukfrånvaro. Jag har 

dels utgått från de kvarvarande kostnaderna vid sjukfrånvaro, dels kostnader som är kopplade 

till ersättare och dels räknat på störningskostnader på grund av ersättaren. Nedan i tabell 13 

summerar jag de kostnader som jag har påvisat i kapitlet under ett år kopplade till Linneas 

sjukfrånvaro. 

Tabell 13 - Summering av kostnader på grund av sjukfrånvaro – Linnea 

  

I nästa kapitel behandlar jag steg fyra i figur fem som jag illustrerade i början av del två. 
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6| Steg 4: Kostnader för rehabilitering    

Under föregående kapitel förde jag en diskussion runt steg tre vilket handlade om vilka 

kostnader som kan kopplas till personalens ohälsa i form av sjukfrånvaro. Ibland uppstår 

dock en ohälsa bland personal som gör att rehabiliteringsåtgärder måste sättas in. I detta 

kapitel riktar jag diskussionen mot steg fyra vilket illustrerades i figur fem i början av del två. 

Min intention är här att synliggöra hur en ekonomisk argumentation kan föras kring de 

rehabiliteringsprocesser som initieras vid behov för undersköterskorna.  

I samband med att Linneas sjukfrånvaroperiod inleddes i början av 2009 initierades även en 

rehabiliteringsprocess för att reda ut varför Linnea inte längre kunde vara på jobbet.   

 

6.1 Rehabiliteringsprocessen 

Kostnader för rehabiliteringsarbete kan övergripande delas in i två kategorier. Dels kostnader 

knutna till olika former av hälsofrämjande åtgärder, dels kostnader för de personella resurser 

som engageras i samband med rehabiliteringsarbetet (Aronsson och Malmquist, 2002). Jag 

kommer inte att inkludera kostnader för olika typer av åtgärder i diskussionen då jag ansett att 

dessa kostnader faller utanför ramarna för uppsatsen. Istället för jag nedan en diskussion 

rörande de personella resurser som engageras vid en rehabiliteringsprocess av Linnea. I ett 

vidare perspektiv hoppas jag att kapitlet kan bidra med en ökad kunskap och medvetenheten 

om hur personella resurser kan hanteras mer effektivt inom organisationen.     

Vad som händer inom Kalmar kommun och Omsorgsförvaltningen när Linnea blir 

sjukskriven följer ett strukturerat tillvägagångssätt med både specificerade åtgärder och 

tidsramar vilket engagerar en rad olika personella resurser (se bilaga två). Maja engageras och 

är den som i början har huvudansvaret för processens gång. Linnea förväntas att aktivt 

medverka i rehabiliteringsarbetet och fullfölja de planerade åtgärderna. Julia förväntas kunna 

bidra med stöd och kunna vara ett bollplank vad gäller lagar och arbetsrättsliga regler. Hon 

skall kunna ge råd i konkreta situationer och vid behov kunna medverka vid möten. De 

fackliga företrädarna förväntas vid behov bidra och ge stöd till Linnea. Här är det Linnea som 

avgör om behov föreligger. Även kommunhälsan engageras under nästan hela 

sjukskrivningsperioden och är de som genom läkarna bedömer behovet av insatser samt 

Linneas förutsättningar att utföra arbetet. Som jag tidigare nämnde inkluderar jag läkarna i 

resonemanget trots att kostnaderna för dessa bör ligga på ett kommunövergripande plan. 

Utifrån intervjuerna och interna dokument har jag illustrerat en figur över 

rehabiliteringsprocessen inom Kalmar kommun (se figur 11 på nästa sida). I figuren beskriver 

jag de aspekter som jag ansett varit centrala i rehabiliteringsförloppet för denna uppsats. Jag 

går i scenariot igenom hela rehabiliteringsprocessen, det vill säga alla nio moment som 

illustreras i figur 11 nedan.  
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Figur 11 - Rehabiliteringsprocessens nio moment (egen konstruktion) 
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6.2 Kostnaderna för rehabiliteringsprocessens olika moment  

Utifrån figur 11 som illustrerades ovan kommer jag att genom det fastställda värdet på de 

personella resurser som engageras i rehabiliteringsprocessen, beräkna kostnaderna för 

rehabiliteringsarbetet kopplat till Linnea. Kostnaden kan här ses som en alternativkostnad, det 

vill säga, hade Linneas rehabiliteringsbehov inte funnits hade resurserna som nu läggs på 

hennes rehabiliteringsprocess istället kunnat användas till exempelvis förebyggande insatser. 

Som nämndes under kapitel ett är Kommunhälsans huvudsakliga syfte i första hand att arbeta 

förebyggande: ”att ge Kalmar kommuns förvaltningar, kommunala bolag och andra kunder 

stöd i deras förebyggande arbetsmiljö-, rehabiliterings- och hälsofrämjande arbete…”. 

(Vakanser.se). Det handlar således i min mening om hur effektivt de personella resurserna 

används inom organisationen. På frågan hur mycket tid som läggs ned på 

rehabiliteringsrelaterat arbete totalt, menade Maja att: ”… det kan ta mycket tid... det kan ju 

täcka en vecka eftersom det tar sin tid att möta de olika parterna. Har man kanske fem till sex 

ärenden, möten och boka tid och få ihop folk... det tar tid!”. Då det inte fanns några färdiga 

redogörelser för den mängd personella resurser som varje moment kräver, gör jag nedan en 

genomgång och uppskattning av tid för respektive moment, utifrån intervjuerna.  

 

6.2.1 Moment ett till fyra 

Det är Linneas ansvar att sjukanmäla sig på första sjukfrånvarodagen. I samband med detta 

åligger det på enhetschefen, det vill säga Maja, att skaffa sig en uppfattning om 

sjukdomsorsaken. Julia vid personalfunktionen menade att:  

”… första mötet skall ske så fort som möjligt… i princip så ringer enhetschefen 

redan andra eller tredje dagen å frågar: Är det något som kommer gå över, känner 

du att det kommer bli långdraget… En del chefer ligger på och vill veta, andra 

väntar längre då va... men ju fortare man tar tag i det desto snabbare går ju även 

en eventuell rehabiliteringsprocess…” 

Det inledande samtalet mellan Maja och Linnea (moment ett och två i figur 11) syftar till att 

få reda på hur Linnea egentligen mår och om en eventuell rehabiliteringsprocess kan tänkas 

föreligga. Ett samtal av denna karaktär behöver inte ta lång tid, dock borde det rimligtvis 

tillkomma en viss tid för efterdokumentation, meddelande till bemanningsservice om ersättare 

och eventuella omorganisationer. Jag räknar med att 30 minuter av Majas arbetstid går åt till 

moment ett och två. Sammanlagt innebär det en kostnad på 170 kr per fall
39

.  

Är sjukskrivningen längre än en vecka behöver även Linnea ett läkarintyg på hennes ohälsa – 

något som kan ges antingen hos Kommunhälsan eller hos en vanlig vårdcentral (se punkt tre, 

bilaga tre). Intyget kräver en undersökning och att ett ställningstagande görs av läkaren 

huruvida en sjukskrivning kan godtas. Jag förutsätter i mina diskussioner att intyget ges av 

Kommunhälsans läkare. Moment tre i figur 11 ovan har jag uppskattat kräver en timme av 

                                                
39 Linnea inkluderas inte i beräkningarna eftersom jag antar att hon får sjukersättning via antingen sjuklön eller 

eventuell sjukpenning. Det föreligger således ingen alternativkostnad för henne. 
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läkarens arbetstid. Detta med tanke på att läkaren både ska hinna undersöka och dokumentera 

ohälsan hos Linnea. Detta innebär att läkaren istället för att arbeta med exempelvis 

förebyggande hälsovård bland enheterna tvingas ägna en timme åt att dokumentera och intyga 

sjukdom. Sammanlagt innebär det 643 kr per fall.  

Eftersom Linnea är sjukskriven via Kommunhälsan måste även den sjukskrivande 

läkaren, inom den första tvåveckorsperioden, kalla till ett trepartsmöte mellan Maja, 

Linnea och läkaren för att diskutera runt Linneas hälsostatus och fortsatta arbete inom 

verksamheten (se bilaga tre). Både Maja och Elsa hävdade att ett trepartsmöte 

uppskattningsvis tog en och en halv timme per gång och deltagare. Moment fyra, 

trepartsmötet, uppskattar jag således belasta Maja och läkaren med en och en halv 

timme per person till en kostnad av totalt 1475 kr per möte. 

Tabell 14 - Arbetstid och kostnad för steg ett till och med fyra 

  

 

6.2.2 Moment fem till och med sju 

Vid de allra flesta sjukdomsfall slutar problematiken någonstans under moment ett till 

och med fyra och Linnea skulle ha återgått till arbetet. Julia menade att 

”korttidssjukfrånvaro, alltså upp till 14 dagar, kan man ju lätt vara hemma för vilken 

åkomma som helst, då är det ju stor del av dem som blir bra som aldrig blir några 

problem…”. Ibland kräver dock ohälsa att mer åtgärder görs. När Linnea på grund av 

ohälsa antingen varit: 

 frånvarande under två veckor i följd 

 har upprepad korttidsfrånvaro (minst sex tillfällen under en 12 månadersperiod) 

 själv begär eller på annat sätt signalerar att allt inte står rätt till  

… skall ett djupare behov av rehabilitering kartläggas. Denna form av rehabiliteringsarbete 

bör vara initierat senast tre veckor efter ohälsans uppkomst, ofta sker det dock mycket tidigare 

(se bilaga två). Arbetet inleds med att Maja i samråd med Linnea skapar en 

rehabiliteringsutredning (moment fem). En utredning som sedan fungerar som underlag för 

vidare bedömningar av Linneas behov av anpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Rehabiliteringsutredningen skall noggrant dokumenteras i det datasystem som används inom 
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kommunen. Jag räknar med en tidsåtgång för Maja på en och en halv timme per utredning till 

en kostnad av 510 kr per gång.  

Det första rehabiliteringsmötet (moment sex) kallar enhetschefen till efter att 

rehabiliteringsutredningen är genomförd. Vid mötet kan både Linnea, Maja, Julia från 

personalfunktionen, den fackliga representanten, Elsa från Kommunhälsan, behandlande 

läkare samt Försäkringskassan medverka (bilaga två). Jag kommer inte att inkludera Elsa från 

Kommunhälsan och Försäkringskassan i beräkningarna. Rehabiliteringsmötet bör syfta till att 

en handlingsplan över det fortsatta rehabiliteringsarbetet kan utformas för att tydliggöra 

rehabiliteringens olika delar. Åtgärderna som vidtas skall här vara tydligt dokumenterade och 

angivna (bilaga två). Julia på personalfunktionen menade att Maja ”ska skriva anteckningar 

och lägga in dem…”. Vid rehabiliteringsmötet läggs det sedan in vad som skall göras under 

processens gång. Maja gör det genom att fylla i en blankett som Julia uppskattade ta ungefär 

en timme. I denna plan tidsbestäms även vidare uppföljningsmöten. Vad gäller själva mötets 

längd uppskattade Maja det till ungefär en timme. Elsa vid Kommunhälsan hade undersökt 

hur mycket tid en läkare uppskattade totalt per möte och hade kommit fram till en tidsåtgång 

på två och en halv timme för en läkare. I detta inkluderade hon en timmes förberedelser, en 

timme möte och slutligen en halvtimmes dokumentation. Jag räknar i beräkningarna med en 

tidsåtgång på två timmar för Maja, två och en halv timme för läkarna samt en och en halv 

timme för övriga. Både den fackliga representanten och Julia från personalfunktionen måste 

ju komma till mötet påläst. Sammanlagt innebär det en kostnad på 3200 kr per fall. Utöver 

detta borde även tid som det tar för samtliga närvarande att förflytta sig till och från 

möteslokalen kunna antas finnas. 

Moment sju, avstämningsmöte, uppskattas av Elsa vid Kommunhälsan ta totalt en och en halv 

timme för läkaren. I detta inkluderas en timme för möte och en halvtimme för dokumentation. 

Även Maja uppskattade att ett avstämningsmöte i genomsnitt krävde ungefär en och en halv 

timme per gång. För övriga representanter räknar jag med en tidsåtgång på en timme. Även 

om jag i beräkningarna förutsätter att både facket och personalfunktionen är representerade på 

mötet behöver verkligheten inte alltid se ut så. Den sammanlagda kostnaden blir i uträkningen 

för moment sju 2083 kr per fall.  

Tabell 15 - Arbetstid och kostnad för moment fem till och med sju 

 

Maja har kvar ansvaret för hela rehabiliteringsarbetet fram till att Linnea antingen har återgått 
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till ordinarie arbete, omplacerats till annat arbete eller om anställningen avslutats. Nedan går 

jag igenom moment åtta: lyckad rehabilitering för att sedan runda av genomgången med 

moment nio: misslyckad rehabilitering. 

 

6.2.3 Moment åtta: lyckad rehabilitering och avslut   

Om rehabiliteringsarbetet är lyckat avslutas processen med att Linnea återgår till ordinarie 

arbete. Detta bör göras formellt där samtliga inblandade parter samlas för ett avslutningsmöte. 

Under mötet skall en sammanställning av samtliga åtgärder som vidtagits göras samt en 

redogörelse för utfallet av åtgärderna (bilaga två). Här skattade Elsa från Kommunhälsan 

tidsåtgången till två och en halv timme för läkare eftersom en timmes förberedelse, en timmes 

möte och en halvtimmes dokumentation bör räknas in. För Maja gör jag skattningen till en 

och en halv timme medan övriga en arbetsåtgång på en timme. Den gemensamma arbetstiden 

uppgår till sex timmar vilket motsvarar 2726 kr i lönekostnader. Totalt är 

rehabiliteringsprocessen dock uppe i 10 806 kr för ett lyckat rehabiliteringsfall enligt den 

process som illustreras i figur 11 fram till och med moment åtta.    

Tabell 16 - Arbetstid och kostnad för steg åtta 

 

 

6.2.4 Moment nio: misslyckad rehabilitering och fortsatt utredning    

Är rehabiliteringsarbetet misslyckat såtillvida att Linnea inte kan återgå till det ordinarie 

arbetet skall en handlingsplan upprättas där fokus ligger på att hitta ett annat arbete inom 

förvaltningen i första hand, och Kalmar kommun som helhet i andra hand. Detta benämns för 

en omplaceringsutredning och är en utredning som skall dokumenteras omfattande och tydligt 

av personal vid personalfunktionen (bilaga två). Julia vid personalfunktionen berättade att:  

”… när det kommer till det att undersköterskorna inte längre kan vara kvar på 

arbetsplatsen så kopplas ju vi in och börjar titta på detta. I krångliga ärenden 

lägger vi ganska mycket tid, och i synnerhet då när det börjar gå mot slutet och det 

är klart att personen inte kan vara kvar och måste omplaceras… I sådana ärenden 

är det mycket jobb med att hitta en bra plats, ordna handlingsplaner, utvärdera och 

det är mycket möten… där går det åt mycket tid...”  
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Hur många timmar som krävs per fall verkar vara väldigt varierande och beroende på 

situation. Det verkar dock stå tämligen klart att ett krångligt fall kan antas ta åtskilliga timmar 

av ordinarie arbetstid i anspråk. Speciellt i slutet på arbetsprocessen där exempelvis flera 

arbetsprövningar på rad kan förekomma. Ett av problemen inom kommunen med omplacering 

av personal är att det ofta verkar vara svårt att omplacera personal. Trots att kommunen är en 

stor arbetsgivare med flera olika verksamheter kvarstår dilemmat att Linnea fortfarande skall 

kunna göra ett fullgott arbete utan att belasta sina ”blivande” kollegor onödigt mycket. Julia 

beskriver vidare hur tillvägagångssättet med en omplacering går till:  

”När vi tittar på möjligheterna till omplacering så tittar vi först inom det 

närliggande området, det vill säga vårdarbete inom SoL och sen inom LSS sidan. 

Hittar man inget där måste man titta om det finns andra alternativ, exempelvis om 

det finns något administrativt jobb... och det finns det ju oftast inte. Först då är vi 

klar med omplaceringsutredningen för Omsorgsförvaltningen.”  

Efter denna första del i omplaceringsutredningen tillkommer en utredning av 

arbetsmöjligheter i andra förvaltningar. Eftersom kommunen utgör en så stor arbetsgivare 

med flera olika verksamheter har Försäkringskassan en stor press på kommunen som en 

arbetsgivare. Något som innebär att det ligger ”massor som vi måste gå igenom innan vi är 

färdiga…”, menade Julia.  

Jag har valt att i beräkningarna räkna med tio timmars arbetstid totalt för en 

omplaceringsutredning. Märk att det sista momentet inte innefattar kostnaden för det möte 

som sker under moment åtta eftersom jag antar att detta möte inte äger rum om inte 

rehabiliteringen är lyckad. För moment nio blir den totala kostnaden således 3350 kr per fall. 

För hela den misslyckade rehabiliteringsprocessen innebär det enligt den process som 

illustreras i figur 11 och som leder till moment nio att kostnaderna som belastar 

Omsorgsförvaltningen och kommunen uppgår till 11 431 kr per fall.    

Tabell 17 - Arbetstid och kostnad för steg nio 

 

Finns det ingen möjlighet att omplacera inom förvaltningen eller hela kommunen kan 

förvaltningen ta ett besked om uppsägning av Linnea på personliga grunder (bilaga två). På 

lång sikt måste således verksamheten fylla på med ny personal. Vad gäller nyrekrytering sker 

denna centralt via den hemsida som kommunen annonserar på. Målet med all rekrytering är 

att alla som anställs skall ha en utbildning motsvarande undersköterska i grunden. Vad gäller 
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externrekrytering sker detta inte i så stor utsträckning vad gäller undersköterskorna eftersom 

de har mycket personal som kan tas in i form av timanställda eller deltidare som vill gå upp i 

tid. Givetvis kan kostnader hittas för den tid som läggs på intervjuer och eventuell utbildning 

av nya medarbetare. Jag kommer dock att lämna diskussionen runt nyanställningar härvid 

eftersom jag anser att en analys av dessa delvis ligger utanför syftet med uppsatsen.   

 

6.3 Summering av steg fyra 

Ovan i kapitel sex har jag uppskattat kostnaden för respektive moment i Linneas 

rehabiliteringsprocess. Den totala kostnaden för rehabiliteringsprocessen är här såklart direkt 

beroende på hur lång process, vilka moment som tas i processen samt vilka som engageras i 

processen. Som jag nämnde inledningsvis av kapitlet bör i min mening kostnaden för 

rehabiliteringsprocessen ses som en alternativkostnad. Hade Linneas rehabiliteringsbehov inte 

funnits hade resurserna som nu läggs på hennes rehabiliteringsprocess istället kunnat 

användas till exempelvis förebyggande insatser. Det viktiga i min mening är dock att 

diskussionerna ska påvisa att det finns kostnader även för en rehabiliteringsprocess och att 

dessa processer kräver som ses nedan tämligen omfattande personella resurser. Nedan 

sammanfattar jag alla de kostnader som jag har påvisat under rehabiliteringsprocessen, så som 

processen illustreras i figur 11 i början av kapitlet.   

Tabell 18 - Summering av arbetstid för rehabiliteringsprocessen 

 

I nästa kapitel avslutar jag med att diskutera det sista kapitlet i denna uppsats, nämligen 

kapitel sju, i vilket jag anför en avslutande diskussion runt uppsatsen svarar upp mot det syfte 

som formulerades under kapitel ett.  
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7| Slutkommentarer  

Under kapitel sju summerar jag det scenario som jag har gått igenom under del två. Jag 

inleder även en avslutande diskussion runt de resonemang som förts under uppsatsen innan 

jag sätter punkt för uppsatsen i och med en diskusionom fortsatt forskning. 

 

7.1 Ett sätt att påvisa kostnaderna för Linneas ohälsa… 

Under kapitel ett beskrev jag att syftet med uppsatsen var att påvisa Omsorgsförvaltningens 

kostnader för ohälsa, kopplad till en undersköterska (Linnea) inom en enhet vid Kalmar 

kommuns Omsorgsförvaltning. För att konkretisera syftet formulerade jag även ett antal 

frågeställningar vilka jag i tur och ordning nedan besvarar.  

Tabell 19 - Frågeställning kapitel tre 

 

Den första frågeställningen (tabell 19 ovan) som behandlades i uppsatsen var vilken personal 

som engagerades inom Omsorgsförvaltningen då Linnea innehar ohälsa. Frågans existentiella 

betydelse kommer av att jag som forskare inte hade möjlighet att täcka av alla tänkbara 

samband mellan en undersköterskas ohälsa och de personella resurser som engageras på 

grund av ohälsan. Istället var jag utlämnad till den kunskap som jag kunde införskaffa från de 

intervjuer som jag hade möjlighet att genomföra. Utifrån respondenternas berättelse och mitt 

bästa vetande gjorde jag således avgränsningar för vilka personella resurser som jag tydligast 

såg engageras på grund av ohälsa hos en undersköterska
40

. Som jag presenterade och 

motiverade under kapitel tre fokuserade jag på kopplingen mellan Linneas ohälsa och följande 

befattningars engagemang: enhetschefen, facklig representant, personalsekreterare, personal 

vid bemanningsservice och läkare. Även Linnea antas här vara engagerad och driva resurser i 

form av exempelvis nedsatt arbetsförmåga vid sjuknärvaro och sjuklön vid sjukfrånvaro.  

Den första delfrågan innefattade hur värdet av arbetstid kunde beräknas och fastställas för de 

personella resurser som sågs engageras vid Linneas ohälsa. För att kunna beräkna och 

fastställa värdet på arbetstiden för respektive befattning utgick jag från fem olika 

tillvägagångssätt
41

, varvid självkostnaden och timpriset valdes som utgångspunkter. Genom 

att självkostnaden beräknades för Linnea, enhetschefen, den fackliga representanten, 

personalsekreteraren och läkaren, samtidigt som timpriset användes för att täcka de 

administrativa kostnaderna för personalen vid bemanningsservice, fastställdes värdet av 

                                                
40 Jag diskuterar detta vidare under avsnitt 7.2. 
41 (1) bidragsresonemang, (2) alternativkostnad, (3) timpris, (4) minimikostnad och (5) självkostnad. 
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arbetstiden för de personella resurser som engagerades. Den andra delfrågan i tabell 19 

besvarar jag genom figur 12 i slutet på avsnitt 7.1.  

 

Tabell 20 - Frågeställning kapitel fyra 

 

För att identifiera kostnader kopplade till Linneas sjuknärvaro (tabell 20 ovan) beslutade jag 

att utgå från den självkostnad som jag fastställde för henne under kapitel tre och antagandet 

om att hon (minst) gör nytta för denna självkostnad. För att beräkna kostnaden måste dock ett 

värde på Linneas arbetsförmåga vid sjuknärvaro först uppskattas. Detta gjordes genom en 

enkät vilket ledde till att Linneas arbetsförmåga och antal sjuknärvarande gånger fastställdes 

för scenariot. Det första förslaget jag föreslog för att beräkna kostnaden av den minskade 

arbetsförmågan för Linnea var att utgå från den procentuella minskningen av arbetsförmågan 

multiplicerad med värdet av arbetstiden. Det andra förslaget jag föreslog var att översätta den 

minskade arbetsförmågan (underprestationen) till det behov av ”normalfungerande” 

undersköterskor som jag antog krävdes för att upprätthålla den personalbudgeterade balansen. 

I bägge fallen skapades en koppling mellan Linneas prestationer och verksamhetens resultat. 

Vilka kostnaderna är för Linneas sjuknärvaro presenterar jag i figur 12 i slutet på avsnitt 7.1.   

 

Tabell 21 - Frågeställningar kapitel fem 

 

För att identifiera kostnader kopplade till Linneas sjukfrånvaro (tabell 21 ovan) utgick jag från 

de kvarvarande kostnaderna vid sjukfrånvaro, det vill säga – kostnader som Omsorgs-

förvaltningen fortfarande har för Linnea trots att hon är sjukfrånvarande. Dessa består av en 

viss procent av ordinarie lön i form av sjuklön, semester- och sociala avgifter, samt 

overheadkostnader. Kostnadernas storlek är beroende av den tid som sjukfrånvaron fortlöper. 

Den andra delen av kapitel fem ägnades till att beskriva hur Solsidan löser uppstådda 

vakanser på grund av Linneas sjukfrånvaro. Här analyserade jag de kostnader som kan 

kopplas till de resurser som krävs för att bemanna Solsidans verksamhet med ersättare. Här 

var en viktig aktör den bemanningsservice som skötte bemanningen av enheterna inom 

Omsorgsförvaltningens SoL-verksamhet. På grund av att ersättare sätts in inkluderade jag 

även här så kallade störningskostnader som uppstår på grund av att oklarheter kan antas 

uppstå vad gäller lokala regler och rutiner. Kostnaden för ersättare är dock ingen kostnad som 
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tillkommer då den kostnaden i denna uppsats antas vara en kostnad som finns oberoende om 

det är en ersättare eller ordinarie undersköterska. Vilka kostnaderna är för Linneas 

sjukfrånvaro presenterar jag i figur 12 i slutet på avsnitt 7.1.    

 

Tabell 22 - Frågeställningar kapitel sex 

 

Under kapitel sex fokuserade jag på vilka personella resurser som inom 

Omsorgsförvaltningen aktiveras på grund av Linneas rehabiliteringsarbete och den kostnad 

som kan antas uppstå för detta engagemang (tabell 22 ovan). För att identifiera de resurser 

som Linneas rehabiliteringsprocess engagerar utgick jag från befintliga (interna) dokument 

samt de intervjuer som gjordes med berörd personal. Jag delade upp processen i nio moment 

där deltagarna i varje moment angavs samt den tid som respektive moment förväntades pågå. 

Genom att använda mig av självkostnadsresonemangen kunde sedan ett värde per moment 

beräknas. Den totala kostnaden för rehabiliteringsprocessen kan här sägas vara direkt 

beroende på hur lång processen är, vilka moment som tas i processen samt vilka som 

engageras i processen. Vidare lyfte jag fram att kostnaderna kan ses ur ett 

alternativkostnadsresonemang, det vill säga hade Linneas rehabiliteringsbehov inte funnits 

hade resurserna som läggs på rehabiliteringen istället kunnat användas till exempelvis 

förebyggande insatser. Vilka kostnaderna är för kapitel sex presenterar jag i figur 12 nedan. 

Som nämndes i inledning av detta kapitel var syftet med uppsatsen att påvisa 

Omsorgsförvaltningens kostnader för Linneas ohälsa. Så vad är då kostnaderna för Linneas 

ohälsa utifrån de diskussioner som tagits och de aspekter som behandlats under uppsatsen 

gång? I figur 12 nedan illustrerar jag de samlade kostnaderna som jag påvisat i denna uppsats 

rörande Linneas ohälsa. Tolkningen av figuren bör inledas längst till vänster i och med 

Linneas sjuknärvaro under 2008. Sedan följer Linneas sjukfrånvaro under 2009, vilket även 

initierar rehabiliteringsprocessen. Vid högerkanten summerar jag kostnaderna för respektive 

rad, vilka återigen summeras och visar den totala kostnaden för Linneas ohälsa längst ned till 

höger i figuren.   
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Figur 12 - Total kostnad för Linneas ohälsa (egen konstruktion) 
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7.2 En avslutande ”kritisk” reflektion 

 

“What you measure is what you get” 

 

Robert S. Kaplan och David P.Norton (1992, s.71) 

 

Citatet ovan är hämtat från Kaplan och Nortons närmast klassiska artikel “The Balanced 

Scorecard: Measures That Drive Performance”. Citatet lyfter fram en ofta diskuterad fråga, 

nämligen hur en organisations aktiviteter kan avbildas och kanske framförallt vikten av att 

avbilda dessa aktiviteter. Något jag tog upp under det första kapitlet har värdet i personal 

alltför ofta hamnat utanför de traditionella redovisningssystemen. Som en följd av att de inte 

fångas upp har de heller inte ansets vara viktiga nog att ta hänsyn till. Jag har i och med denna 

uppsats hävdat motsatsen och försökt att genom en grund i personalvärdeskolan ge förslag på 

hur personella resurser kan mätas och värderas då det finns ohälsa hos en undersköterska. I 

någon mening handlar denna uppsats inte om något annat än vad som sker inom den mer 

”traditionella” redovisningen. Även den ”traditionella” redovisningen brottas med problem 

som kan liknas vid problemen i denna uppsats. Flertalet begrepp, exempelvis avskrivningar 

får stor uppmärksamhet av ekonomer som gladeligen räknar och presenterar dem i sina 

rapporter som säkra fakta – trots att de inte riktigt har någon empirisk motsvarighet (Gröjer, 

2002). Kaplan och Norton (1992) skulle säkert mena att på grund av att de beräknas förblir de 

verkliga. Kanske kan denna uppsats bidra till en utveckling mot en ”kultur” där personella 

resurser, precis som avskrivningarna verkligen tas på allvar.  

 

För att återgå till en diskussion runt de aspekter som präglat denna uppsats ligger en central 

del de avgränsningar som jag har gjort för att göra beräkningarna. Det är således viktigt att 

läsaren är medveten om att den diskussion som tas i denna uppsats inte behandlar alla 

kostnader som kan antas uppstå som en konsekvens av Linneas ohälsa. Utöver att de aspekter 

som jag inte behandlar i uppsatsen skulle kunna inverka på kostnaderna för Linneas ohälsa, 

kan kritik lyftas fram på att beräkningarna kan sägas vara tämligen lågt skattade
42

. Detta då 

jag utgått från den självkostnad som beräknats för respektive befattning där värdet av 

befattningen kan antas vara minst självkostnaden. Fördelen med förfaringssättet är dock att 

kostnaderna ur de aspekterna åtminstone inte är överskattade.  

 

Den kostnad som jag lyfter fram är även i hög grad beroende på vilka personella resurser som 

tas med och den tidsåtgång som kan kopplas till ohälsan. Då det inte fanns några färdiga 

redogörelser för den mängd personella resurser som varje moment kräver gjorde jag egna 

uppskattningar, baserade på de intervjuer som genomförts och de interna dokument jag hade 

tillgängliga. Jag vill dock här påpeka att mycket av värdet i mina beräkningar ligger i det 

principiella resonemang som förts, eftersom kostnaderna tenderar att variera kraftigt mellan 

fall till fall.  

                                                
42 Något som dock snarast borde vara en fördel för att påvisa vikten av att uppmärksamma kostnaderna för 

ohälsa i denna uppsats. 
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Under kapitel två tog jag upp att mina intentioner var att skapa användbara resonemang. Jag 

har i uppsatsen hela tiden strävat efter att uppnå en hög användbarhet – huruvida jag har 

lyckas överlåter jag dock till eventuella användare att bedöma. Eftersom tidsåtgången varit 

tämligen kort för mig att ”sätta mig in” i Omsorgsförvaltningens organisation, vill jag 

uppmuntra personer med större erfarenhet och mer inblick i de processer som kopplas in vid 

ohälsa bland undersköterskorna att bygga vidare på de resonemang jag föreslår. Jag hoppas 

dock att jag, som en utomstående forskare, har bidragit till att lyfta nya perspektiv på 

kostnader som kan ses vara kopplade till personalen.   

Diskussionerna runt det scenario jag behandlar i kapitlet bygger på att ingen övertalighet 

föreligger inom Omsorgsförvaltningen. Vid intervjuerna diskuterade jag om en eventuell 

övertalighet skulle kunna tänkas föreligga inom Omsorgsförvaltningen. Samtliga jag 

diskuterade frågan med ansåg att övertalighet inte förelåg, snarare gavs indikationer på att 

resurserna var knappa och att personalen fick göra prioriteringar i arbetet. Detta var speciellt 

tydligt bland representanter från de stödverksamheter som deltog i undersökningarna. Även 

om jag utgått från att ingen övertalighet föreligger, kan en diskussion rörande om jag 

verkligen skulle ha haft en möjlighet att upptäcka en eventuell övertalighet med hjälp av de 

intervjuer som genomfördes. En invändning skulle kunna vara att de berörda antagligen, även 

om övertalighet skulle föreligga, inte skulle berätta om det på grund av exempelvis rädsla att 

få mindre resurser tilldelade till nästa budgetperiod. Här kanske en så kallad suboptimerings-

effekt kan diskuteras, där varje representant för sin egen verksamhet ytterst antas sträva efter 

att få mer resurser, eller i extremfall, att överhuvudtaget ha arbetet kvar. Då mina resonemang 

i uppsatsen bygger på att ingen övertalighet föreligger skulle detta kunna vara en aspekt som 

skulle kunna innebär att resonemangen blir missvisande och svårare att applicera på 

Omsorgsförvaltningens verksamhet.   

Eftersom jag i uppsatsen redan har diskuterat många möjliga felkällor, ofta i samband med sitt 

sammanhang, kommer jag att hålla diskussionen kort i detta avsnitt. En avslutande 

kommentar från min sida i denna uppsats är dock de aspekter som jag ser är nödvändiga att 

forska vidare på. Som jag nämnde under kapitel två är det viktigt att arbetet med att påvisa 

kostnader för ohälsa inte stannar i och med denna uppsats. Den hermeneutiska analysspiralen 

är oändlig, vilket innebär att desto mer arbete som kommunen fokuserar på området – desto 

bättre kommer även de analyser och instrument som används för att lyfta fram kostnader vid 

ohälsa bland personal vara. En förbättring som jag ser som grundläggande för att kunna hitta 

det ”rätta värdet” av undersköterskor (och således även för att kunna påvisa de ”verkliga” 

kostnaderna) är en fortsatt forskning om att tydliggöra kopplingen mellan undersköterskornas 

arbetsinsatser och verksamhetens resultat. Kanske är det först när aktörerna själva inom 

organisationen ser en tydlig koppling som vidden av undersköterskorna värde helt kan förstås.      

Något som dock kanske är viktigare än alla de metoder som finns inom 

personalekonomiområdet, är de processer som faktiskt uträttas inom organisationen. För att 

använda mig av Johanson och Johréns ord ”egentligen är det inte begreppen, metoderna som 

är det viktiga, utan snarare tankesättet och ytterst vårt sätt att bete oss som spelar roll” 

(Johanson och Johréns, 2008 s. 7). Forskning tyder på att det är viktigt att personalekonomin 

och dess metoder utvecklas inom ramen för hela ekonomisystemet. Om så inte sker finns det 
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”en stor risk att metoderna bara blir tillfälliga instrument, instrument som kostar pengar att 

införa men som inte ger några väsentliga effekter (Gröjer och Johanson, 1996 s.11).  

Avslutningsvis vill jag nämna att jag ser ljust på framtiden med stora förhoppningar om en 

ökad kunskap om effektiv hushållning med personella resurser. Regeringen har som i ett led 

av deras mångmiljardssatsning på företagshälsovård bland annat överfört ansvaret att utforma 

nya företagshälsovårdsutbildningar på universitet och högskolor (Nyhetsmedelande). Något 

som jag tror kommer att innebära ett helt annat forskningsklimat inom området i framtiden.  
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| Bilaga 3: Handlingsplan för rehab 
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| Bilaga 4: Intervjuguide till enhetschef 

Kan du beskriva er verksamhet? 

Antal anställda/enhet? 

Vad är er enhets plats i organisationsschemat? 

Hur är de olika enheterna organiserade? 

Har ni några specifika mål som ni skall uppnå med verksamheten? 

Hur mäter ni dem? 

Produktivitet/service? 

Hur är personalomsättningen i din verksamhet? 

Kommer du i kontakt med budgetarbete? Och i så fall hur?  

Har ni några uppgifter på vad en timmes arbete kostar? 

Hur går ni tillväga när ni ska ersätta vakanser eller när någon är frånvarande? 

Kan du beskriva händelseförloppet? 

Involverar arbetet med att ersätta personal även dig? 

Vilka övriga involveras? 

Hur mycket resurser uppskattar du att arbetet med att ersätta och 

tillsätta personal tar från verksamheten? 

Hur gör ni vanligtvis med långtidssjukfrånvaro? 

Hur gör ni vanligtvis med rehabiliteringsåtgärder?  

Hur mycket resurser uppskattar du att arbete med rehabilitering generellt tar av 

din verksamhet? 

Övertalighet inom organisationen som helhet? I din enhet? 
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| Bilaga 5: Bemanningsservice 

Kan du beskriva er verksamhet? 

Antal anställda/enhet? 

Vad är er enhets plats i organisationsschemat? 

Hur är de olika enheterna organiserade? 

Har ni några specifika mål som ni skall uppnå med verksamheten? 

Hur mäter ni dem? 

Produktivitet/service? 

Kan du beskriva er relation med enheten i fråga? 

Hur går ni tillväga när ni ska ersätta vakanser eller när någon är frånvarande? 

Har ni några uppgifter på vad en timmes arbete kostar? 

Finns det några skillnader mellan ordinarie undersköterskor och poolare? 

 Kvalitet? 

Övertalighet inom organisationen som helhet? I din enhet? 
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| Bilaga 6: Ekonomifunktionen 

Kan du beskriva er organisation? 

Om du fick ta fram kostnaderna för sjukfrånvaro, hur skulle du göra då? 

Har ni några siffror på vad sjukfrånvaro kostar? 

Korttidssjukfrånvaro? 

Långtidssjukfrånvaro? 

Har ni några specifika mål som ni skall uppnå med verksamheten? 

Hur mäter ni dem? 

Produktivitet/service? 

Hur är personalomsättningen i Omsorgsförvaltningen? 

Hur är samarbetet mellan enheterna och bemanningsservice uppbyggd? 

Vad betalar de för ex. vikarier och andra ersättare? 

Kostnader för rehabiliteringsmöten? 

Vad är den centrala rekryteringen för något? 

Har ni några uppgifter på vad en timmes arbete kostar? 

Självkostnad/befattning 

Medarbetare? 

Enhetschefer? 

Har ni några mått på produktivitet i enheten bland anställda? 

Räknar ni på alternativkostnader? 

Räknar ni på indirekta kostnader? 

Anser du att det existerar någon övertalighet i Omsorgsförvaltningen? I enheterna? 

Håller ni koll på sjuknärvaron bland undersköterskorna?  

Statistik på det?  
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| Bilaga 7: Personalfunktionen 

Kan du beskriva er organisation? 

Har ni några specifika mål som ni skall uppnå med verksamheten? 

Hur mäter ni dem? 

Produktivitet/service? 

Vad händer när undersköterskor blir sjuka? 

Hur gör ni vanligtvis med långtidssjukfrånvaro? 

Håller ni koll på sjuknärvaron bland undersköterskorna?  

Statistik på det? 

Anser du att det existerar någon övertalighet i Omsorgsförvaltningen? I enheterna? 

Vad händer när ny personal introduceras? 

Kan du beskriva rehabiliteringsprocessen? 

Hur mycket tid tar rehabiliteringsarbetet? Att sköta dokumentationen etc. 

Fördelas kostnaderna för mötena/arbetet ut på enheten? 

Hur lång tid tar en omplaceringsutredning? 

Kan du beskriva det interna rekryteringssystemet? 

Överanställning i form av för mycket personal i arbetspoolen? 
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| Bilaga 8: Enkät till undersköterskorna 
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