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Bakgrund och problem: Långtidssjukfrånvaron har länge varit ett uppmärksammat problem 

och flertalet åtgärder har satts in för att minska denna. På senare tid har korttidssjukfrånvaron 

dock lyfts fram som ett ytterligare problem och erhållit en större uppmärksamhet i takt med 

dess ökning. Korttidssjukfrånvaro syns inte i offentlig statistik förrän efter den åttonde dagen 

och är därmed svår att studera. Likaså kan kostnaden för korttidssjukfrånvaron vara svår att 

fastställa eftersom korttidssjukfrånvaro består av både direkta- och indirekta kostnader.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur stora kostnaderna är för den 

korttidssjukfrånvarande socialsekreteraren på en enhet i Växjö kommun. Utifrån dessa 

kostnader ska sedan en metodik utformas för att kunna fastställa en standardkostnad för vad 

korttidssjukfrånvaro per timme kostar.  

 

Metod: Under studiens gång har en abduktiv forskningsansats, en kvalitativ forskningsstrategi 

och en fallstudie som undersökningsdesign nyttjats. Vidare har de metodologiska valen 

motiverats väl.  

 

Slutsats: Vi har i denna studie kommit fram till att kostnader för korttidssjukfrånvaro på berörd 

enhet består av kvarvarande lönekostnader och kostnader för överanställningar.  

 

Nyckelord: Kalkylteori, Standardkostnad, Personalekonomi, Korttidssjukfrånvaro, Växjö 

kommun 
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Background and Problem: Long-term sick leave has long been a recognized problem and 

several measures have been taken to reduce it. However more recently, short-term sick leave 

has been highlighted as an additional problem and received a greater attention in pace with its 

growth. Short-term sick-leave doesn’t appear in official statistics until after the eighth day and 

is therefore difficult to study. Similarly, the cost of short-term sick-leave is difficult to establish 

since it consists of both direct and indirect costs.  

Objective: The aim of this study is to describe and explain what the costs are for the short-term 

sick leave social worker at a unit in Växjö municipality. Based on these costs a methodology 

then will be designed to establish a standard cost for what short-term sick leave per hour costs.  

Method: During the study an abductive research approach, a qualitative research approach and 

a case study research design has been utilized. Furthermore, the methodological choices have 

been justified well.  

Conclusion: We have in this study concluded that the cost of short-term sick leave for the unit 

in question consists of the remaining wage costs and over employment costs. 

Keywords: Costing Theory, Standard Cost, Personal Finance, Short-term sick-leave, Växjö 

Municipality 
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1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till uppsatsen och därefter förs en problemdiskussion om 

sjukfrånvaro. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i ett syfte och en forskningsfråga. Kapitlet 

avslutas med en beskrivning av uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 

”Att bibehålla vår låga sjukfrånvaro och vidta tidiga åtgärder för att möta de tendenser till ökad 

korttidsfrånvaro som vi ser ska ges hög prioritet. Sjukfrånvaron ska djupare analyseras och 

bevakas och inte minst ska korttidsfrånvaron ska följas upp.” Detta citat är hämtat från Växjö 

kommuns budget 2014 och är ett verksamhetsmål för god ekonomisk hållning. Vi har under 

studiens initiala skede varit i kontakt med Växjö kommun som har uttryckt sitt intresse av att 

mäta kostnaderna för korttidssjukfrånvaro på en av deras enheter. 

  

Att vara sjukfrånvarande från arbetet innebär att en individ är arbetsoförmögen och frånvarande 

från arbetet på grund av sjukdom1. De flesta människor har någon gång varit sjuka och 

frånvarande från sitt arbete. Sjukfrånvaro är något som belastar hela samhället2 och kostar flera 

miljarder kronor varje år3. Det går att anta att frånvaro på grund av sjukdom alltid kommer att 

förekomma och bör därav ur ett samhällsekonomiskt perspektiv minimeras till den grad det går.  

 

Sjukfrånvaron i Sverige har under årens lopp varierat men ökade markant under slutet av 1990-

talet och början av 2000-talet4. För att minska sjukfrånvaron införde regeringen 2002 en ny lag 

som innebar en obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro5. Dessutom infördes 2008 nya regler 

kring sjukförsäkringsreformen. Syftet var att minska de långa sjukskrivningarna, det vill säga 

sjukfrånvaro som överstiger 15 dagar, med hjälp av tidsbegränsningar i antalet 

sjukpenningdagar.6 2005 kunde en minskning av långtidssjukfrånvaron urskiljas. Minskningen 

varade fram till 2012 då den återigen steg.7 Korttidssjukfrånvaron, det vill säga sjukfrånvaro 

som understiger 15 dagar, har å andra sidan ökat stadigt under flertalet år8. 

                                                           
1 www.scb.se  
2 Johnson, 2010, s.14 
3 www.svd.se  
4 www.forsakringskassan.se 1 
5 Prop 2002/3:6 
6 www.forsakringskassan.se 2 
7 www.svd.se  
8 www.agv.se  
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1.2 Problemdiskussion 

Försäkringskassan är en statlig myndighet som finansierar den långtidssjukfrånvarandes 

sjukpenning, vilket innebär att sjukfrånvarons kostnader belastar skattebetalarna9. 

Försäkringskassan står för merparten av långtidssjukfrånvarons kostnader men även 

arbetsgivare som bland annat står för den långtidssjukfrånvarandes arbetsgivaravgifter och 

semesterersättning belastas10. Långtidssjukfrånvaron har länge varit ett uppmärksammat 

problem i Sverige och flera åtgärdspaket har implementerats för att minska den. Trots de 

framgångsrika insatserna är långtidssjukfrånvaro fortfarande ett påtagligt problem som 

genererar höga kostnader för såväl individer, organisationer och samhälle.11 

Korttidssjukfrånvaron är däremot främst ett organisatoriskt problem12 och vi finner, efter att ha 

läst in oss på området om sjukfrånvaro, en brist i insatser för att minimera korttidssjukfrånvaro 

i Sverige. Korttidssjukfrånvaron är därmed särskilt intressant att studera. En anledning till att 

insatserna för korttidssjukfrånvaro har varit bristfälliga kan vara att orsakerna till 

korttidssjukfrånvaron är svåra att kartlägga eftersom det inte finns någon officiell statistik att 

tillgå. Den sjukfrånvarande har nämligen ingen skyldighet att lämna in ett läkarintyg till 

arbetsgivaren förrän efter den sjunde dagen.13  

 

Sjukfrånvaro i organisationer leder till att direkta- och indirekta kostnader uppstår14. Blir dessa 

kostnader höga kan stora problem för organisationer uppkomma eftersom personal är en 

organisations viktigaste tillgång och många gånger den största kostnadsposten15. De direkta 

kostnaderna som uppstår består av kvarvarande lönekostnader såsom sjukpenning, 

semesterersättning och sociala avgifter. De indirekta kostnaderna som uppstår härleds ur det 

prestationsbortfall som uppstår vid sjukfrånvaro. Prestationsbortfall kan vara svårt att uppskatta 

och arbetsgivare måste ta hänsyn till huruvida prestationsbortfallet ska ersättas eller inte. Vid 

långtidssjukfrånvaro måste nästan alltid prestationen ersättas om inte överanställning existerar, 

det vill säga att företag har fler anställda än vad de har behov av.16 Vid korttidssjukfrånvaro 

behöver arbetsgivaren däremot inte alltid ersätta prestationen utan det beror på hur 

                                                           
9 www.forsakringskassan.se 3 
10 Catasús, Högberg & Johrén, 2012, s. 121 
11 www.svd.se 
12 www.forsakringskassan.se 4 
13 www.forsakringskassan.se 5  
14 Jerreling, 2014 
15 Ax, Johansson & Kullvén, 2011, s. 129, 230 
16 Jerreling, 2014 
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organisationens arbetsbörda ser ut. Behöver vikarier sättas in måste arbetsgivaren finansiera de 

indirekta kostnader som uppstår såsom vikariekostnader och administrativa kostnader. Ska en 

kollega överta den korttidssjukfrånvarandes arbetsuppgifter måste eventuella övertidskostnader 

istället bekostas.  Arbetsgivare behöver därmed ställa sig frågan huruvida prestationen i nuläget 

är värd de extra kostnaderna som en ersättare innebär.17 Arbetsgivaren måste även ta hänsyn 

till prestationsbortfallets kvalité eftersom det inte finns någon garanti på att en ersättare kan 

uppnå samma kvalité på prestationen18. 

 

Kostnader för korttidssjukfrånvaro uppmärksammas normalt inte i redovisningen. Orsaken till 

detta kan vara att dessa kostnader ses som “osynliga pengar”. Kostnaderna för sjukfrånvaro 

belastar oftast inte endast ett konto utan fördelas på flera, såsom övertids-, vikarie- samt diverse 

övriga kostnadskonton. Redovisningen blir således inte lika tydlig eftersom kostnaderna är 

osynliga och inte direkt kan hänföras till korttidssjukfrånvaro. Dessa ”osynliga kostnader” leder 

till att organisationer får svårt att bedöma de faktiska kostnaderna för korttidssjukfrånvaron.19 

1.3 Forskningsfråga 

Ovanstående problemdiskussion har mynnat ut i frågeställningen: 

 

Vad kostar korttidsjukfrånvaron för en socialsekreterare på en enhet i Växjö kommun?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur stora kostnaderna är för den 

korttidssjukfrånvarande socialsekreteraren på en enhet i Växjö kommun. Utifrån dessa 

kostnader ska sedan en metodik utformas för att kunna fastställa en standardkostnad för vad 

korttidssjukfrånvaro per timme kostar.  

 

 

 

 

                                                           
17 Jerreling, 2014 
18 Liukkonen, 1994, s. 77 
19 Johanson & Johrén, 2011, s. 11 
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1.5 Disposition  

Kapitel 1: Kapitlet inleds med en bakgrund kring begreppet sjukfrånvaro. Därefter följer en 

problemdiskussion som slutligen mynnar ut i studiens forskningsfråga och syfte.  

Kapitel 2: I detta kapitel beskrivs och argumenteras för de metodval som gjorts i samband med 

studien.  

Kapitel 3: Detta avsnitt behandlar den teoretiska referensramen om kalkyler, standardkostnader 

samt personalekonomi. Kapitlet redogör för hur kalkylering bör ske samt varför 

standardkostnader bör användas. Vidare kommer sjukfrånvaro samt dess kostnader att 

behandlas.  

Kapitel 4: Kapitlet innefattar den empiri som samlats in. Den insamlade primärdatan består av 

information från de semi-strukturerade intervjuerna som utfördes. Sekundärdatan består av 

dokument och intern information från Växjö kommun. Kapitlet avslutas med beräkningar av 

vad sjukfrånvaron kostar under två skilda förutsättningar.  

Kapitel 5: I detta kapitel diskuteras och analyseras de aspekter som påverkar sjukfrånvarons 

kostnader men som inte är möjliga att kvantifiera. Vidare argumenteras för beräkning av 

sjukfrånvaro samt för våra antaganden gällande överanställningar och övertid. Analysen 

baseras på den teoretiska referensramen och den insamlade empirin.  

Kapitel 6: I det avslutande kapitlet redogörs för studiens slutsats. Vidare redogörs för våra egna 

reflektioner som uppstått under studien gång samt vad vi anser skulle vara intressant att studera 

närmare. 
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2. Metod 

I kapitlet presenteras och motiveras de olika metodvalen. Vidare beskrivs hur vi har gått 

tillväga för att uppnå studiens syfte.  Kapitlet tar även till de etiska aspekter som finns.  

 

2.1 Förförståelse 

Intresset för kortsiktig sjukfrånvaro har sitt ursprung ifrån tidigare yrkeserfarenhet. Vi har båda 

arbetat inom kommunal förvaltning på arbetsplatser med hög frånvaro vilket kan ha påverkat 

vår syn på studien. Vi har förutfattade meningar kring hur hanteringen av sjukfrånvaron sker 

och objektiviteten kan därav ha påverkats. Denna begränsning var vi medvetna om och under 

studiens gång försökte vi agera utefter ett medvetet objektivt sätt. Även om objektiviteten kan 

ha påverkats negativt av den tidigare yrkeserfarenheten har det även inneburit fördelar. Tack 

vare insynen i den kommunala förvaltningen kunde mer relevanta intervjufrågor ställas vilket 

medförde en klarare bild och bättre underlag för analys då många faktorer kunde beaktas. 

Vidare är vår förförståelse för valt ämnesområde begränsat eftersom vi under utbildningens 

gång inte haft möjlighet att fördjupa oss inom personalekonomi och dess kalkyler så pass 

ingående. I och med Växjö kommuns intresse ansågs detta vara ett bra tillfälle att studera ämnet 

närmare.  

2.2 Forskningsansats 

Det finns tre begrepp som beskriver hur en forskare arbetar med förhållandet mellan teori och 

empiri, dessa är; deduktion, induktion och abduktion. Vid deduktion, även kallad 

bevisföringens väg, används befintlig teori för att härleda hypoteser som sedan prövas gentemot 

insamlad empiri. Arbetar forskaren efter en induktiv ansats följs istället upptäckandets väg där 

teori genereras och hypoteser härleds efter att empiri har samlats in. Abduktion kan ses som ett 

mellanting mellan induktion och deduktion. Det första steget i den abduktiva ansatsen är 

induktivt och innebär att teori väljs ut och hypotes formuleras efter att ett enskilt fall har 

studerats. Därefter antas en deduktiv ansats där teorin testas gentemot nya fall. Den 

ursprungliga teorin eller hypotesen kan därefter utvecklas och generaliseras.20  

 

 

                                                           
20 Davidsson & Patel, 2003, s. 23-24 
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Till följd av den begränsade förkunskapen om ämnesstoffet var teoretisk kunskap tvunget att 

införskaffas innan den empiriska verkligheten studerades. Det teoretiska materialet om 

korttidssjukfrånvaro är otillräckligt och enbart vissa modeller och teorier förekommer. Därav 

nyttjades ett abduktivt synsätt så att växling mellan empiri och teori möjliggjordes, vilket 

medförde en större flexibilitet under studiens gång. En abduktiv ansats kan vara problematisk 

att använda eftersom forskare oftast har förutfattade meningar om teorier och hypoteser21. För 

att undvika detta var vi under studiens gång medvetet objektiva eftersom vi gick in i studien 

med ett öppet sinne.  

2.3 Forskningsstrategi  

Den kvalitativa forskningsstrategin är inriktad på ord, har ett tolkande synsätt samt syftar till 

att studera den naturliga miljön och dess människor22. Den kvalitativa forskningsstrategin är 

även flexibel, har hög intern giltighet och innefattar en närhet mellan respondenter och forskare. 

Forskningsstrategin är bäst lämpad när ny teori ska genereras. Strategin kan dock vara 

resurskrävande, innefatta komplex data samt medföra generaliseringsproblem.23 Den 

kvantitativa forskningsstrategin studerar istället en konstlad miljö och eftersträvar att 

generalisera resultaten till en relevant population24. Strategin är bäst lämpad när stor förkunskap 

kring ämnet innehas och flertalet fall ska studeras. Kvantitativ forskningsstrategi är 

lättbehandlad, har många respondenter och hög extern giltighet. Strategin är dock ytlig, mindre 

flexibel än den kvalitativa samt innehar en större distans mellan respondenter och forskare.25 

 

Antalet respondenter i uppsatsens undersökning var få och betoningen låg på närheten mellan 

författare och respondenter. Detta för att komma under ytan på respondenterna och därigenom 

skapa ett mer trovärdigt resultat. Vidare var syftet med studien att genomföra en noggrann och 

djupgående utredning av ett specifikt falls, det vill säga Växjö kommuns, naturliga miljö. 

Studien var dessutom flexibel till sin utformning eftersom en abduktiv ansats nyttjades. I och 

med detta beslutades att en kvalitativ forskningsstrategi var att föredra. Den kvalitativa 

forskningsstrategin kan anses resurskrävande och datan komplex, men eftersom fokus enbart 

låg på ett fall med fåtal intervjuer upplevdes detta inte som problematiskt.  

                                                           
21 Davidsson & Patel, 2003, s. 24 
22 Ibid, s. 322-323 
23 Jacobsen, 2002, s. 142-146 
24 Bryman & Bell, 2005, s. 322-323 
25 Jacobsen, 2002, s. 149 
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2.4 Fallstudie  

Undersökningsdesignen fallstudier innefattar en detaljerad undersökning av ett enskilt fall där 

betoningen ligger på ett djupgående studium av den studerade miljön eller situationen26. Tre 

situationer förekommer då fallstudier är lämpliga och bör föredras framför andra 

undersökningsdesigner, dessa är; när en djupare förståelse av en händelse är önskvärd, när en 

specifik plats vill framställas samt när teori genereras utifrån forskningen27. Fallstudier är en 

kritiserad undersökningsdesign. Kritiken grundas i fallstudiens uppvisade brist på stringens, det 

vill säga att fallstudier exempelvis ofta är slarvigt utförda. Vidare anses fallstudier vara 

vetenskapligt svåra att generalisera.28 

 

Undersökningsdesignen som användes i studien kan klassificeras som en fallstudie eftersom en 

djupgående studie utfördes. En djupgående studie ansågs i detta fall vara nödvändigt för att 

kunna identifiera samtliga faktorer och kostnader. Vidare inkluderade studien endast ett fall där 

målet var att skapa en förståelse för en specifik arbetsplats korttidssjukfrånvaro. Som litteratur 

påvisar kan fallstudier vara slarvigt utförda29. Detta har förhindrats genom att relevant 

empiriinsamling har erhållits både tack vara den nära kontakten med kommunen samt tack vare 

kontakten med de olika respondenterna. Eftersom antalet respondenter var fler till antalet kunde 

olika aspekter och synvinklar inom samma tema erhållas vilket bidrog till större noggrannhet. 

Vidare anses fallstudier vara svåra att generalisera, men eftersom vårt syfte inte var att 

generalisera till en stor population ansågs detta inte vara ett påtagligt problem.  

2.5 Etiska aspekter 

Under olika perioder i en samhällsvetenskaplig undersökning uppkommer etiska frågor och det 

är viktigt att ta hänsyn till etiska regler under forskningsprocessens gång30. Det är framförallt 

fem etiska principer som bör beaktas vid forskning:31  

 

 Informationskravet – respondenterna ska vara informerade om vad som ingår i 

undersökningen och dess syfte. 

                                                           
26 Jacobsen, 2002, s. 71 
27 Ibid, s. 97-98 
28 Yin, 2007, s. 27-28 
29 Ibid 
30 Bryman & Bell, 2005, s. 556 
31 Ibid, s. 557 
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  Nyttjandekravet – det insamlade empiriska materialet ska endast användas till den aktuella 

forskningen. 

 Falska förespeglingar – respondenterna skall inte erhålla vilseledande eller falsk 

information från forskarna. 

 Konfidentialitets- och anonymitetskravet – respondenternas uppgifter ska förvaras säkert 

och behandlas med stor konfidentialitet. 

 Samtyckeskravet – respondenternas deltagande är frivilligt och kan avbrytas ifall så önskas. 

 

Informationskravet beaktades genom att respondenterna innan intervjutillfället fick 

forskningsprocessens tillvägagångssätt och syfte redogjort för sig. För att åstadkomma 

nyttjandekravet användes det insamlade materialet enbart för studiens ändamål. Vidare var vi 

helt öppna med studiens syfte och några falska förespeglingar skedde inte. Konfidentialitets- 

och anonymitetskravet uppnåddes genom att respondenterna inte namngavs. Det specificerades 

likaså inte vilken enhet eller förvaltning inom Växjö kommun som studerades. Vår 

grundläggande tanke var att enbart ha respondenternas namn anonyma och att enheten och 

förvaltningen skulle vara namngivna. Detta var dock något som bemöttes med viss tveksamhet 

och några respondenter hade önskemål om att öka anonymiteten, vilket togs i beaktning. För 

att uppnå samtyckeskravet fick respondenterna möjlighet att neka till att medverka i en intervju. 

Respondenterna informerades även vid intervjutillfället om deras möjlighet att inte besvara 

frågor samt deras möjlighet att avbryta intervjun om så önskades. Under initieringsfasen av 

studien var flertalet enheter inom Växjö kommun tveksamma till att medverka i studien. Nu i 

efterhand tror vi att detta kan bero på att vi som informanter inte var tillräckligt tydliga med 

studiens tillvägagångssätt och syfte.  

2.6 Insamling av data 

2.6.1 Primärdata  

Primärdatan samlades in genom introduktionsmöten och intervjuer. Intervjuer innehar stor 

flexibilitet vilket gör den till en användbar insamlingsteknik32. Intervjuer är en viktig 

informationskälla vid användandet av fallstudier eftersom respondenterna kan erhålla viktig 

                                                           
32 Bryman & Bell, 2005, s. 360 
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information om konkreta situationer33. Intervjuer är även fördelaktiga eftersom det möjliggör 

att respondenter kan besvara de flesta typer av frågeställningar34. 

Eftersom studiens syfte var att mäta kostnader för kortidssjukfrånvaro och därefter utforma en 

standardkostnad betraktades intervjuer som det bäst lämpade alternativet vid insamling av 

primärdata. Detta eftersom konkreta frågor behövde ställas för att erhålla korrekt information. 

Vissa aspekter kan vara svåra att studera till följd av intervjuer. Exempelvis kan kvalité på 

prestationer vara svår att uppskatta till följd av konkreta frågeställningar. Eftersom 

kvalitetsaspekten inte var det huvudsakliga intresset valde vi trots detta att använda oss av 

intervjuer eftersom studiens forskningsfråga var svår att besvara med en annan 

insamlingsmetod.  

Semi-strukturerade intervjuer innebär att den som intervjuar har en intervjuguide med teman 

men att respondenterna själva har stor frihet att utforma svaren. Denna intervjuform har med 

andra ord väldigt öppna frågeställningar och kräver ingen specifik ordningsföljd på 

intervjufrågorna. Vid semi-strukturerade intervjuer finns även möjlighet till att ställa 

följdfrågor35  och strukturen är lämplig att använda då forskaren har ett tydligt fokus36.  

Intervjuerna som utfördes var av semi-strukturerad karaktär. Eftersom semi-strukturerade 

frågor innehar en viss struktur samtidigt som ingen specifik ordningsföljd krävs ansågs att dessa 

var ett lämpligt alternativ till denna studie. Framförallt eftersom semi-strukturerade intervjuer 

möjliggjorde att följdfrågor kunde ställas vilket är fördelaktigt när en abduktiv ansats innehas. 

Vidare erhöll semi-strukturerade intervjuer till följd av sin öppna intervjuform en klar och 

verklig bild av korttidssjukfrånvaro samt gav respondenterna en möjlighet till att lyfta fram vad 

de ansåg vara viktigt.  

2.6.2 Urval 

Ett snöbollsurval innebär att forskaren initialt upprättar en kontakt med ett visst antal relevanta 

respondenter som i sin tur kontaktar andra relevanta respondenter. Tillsammans blir dessa 

kontaktade personer forskarens respondenter.37 Nackdelen med att använda snöbollsurval är att 

urvalet inte är representativt för hela populationen38. I studien användes ett snöbollsurval 

                                                           
33 Yin, 2007, s. 119 
34 Bryman & Bell, 2005, s. 384-385 
35 Ibid, s. 363-364 
36 Ibid, s. 366 
37 Ibid, s. 126 
38 Ibid, s. 127 
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eftersom Växjö kommun är en stor enhet. Dessutom förelåg oklarheter om var i kommunen 

intresset för att studera kostnaderna för korttidssjukfrånvaro låg. Vidare var tiden knapphändig 

och eftersom både anställd på personalkontoret samt anställd på berörd förvaltning erbjöd sig 

att kontakta potentiella respondenter sågs snöbollsurval som ett fördelaktigt tillvägagångssätt. 

Ett snöbollsurval innebär dock en generaliseringssvårighet, men eftersom detta inte varit 

studiens syfte sågs det inte som ett påtagligt problem.  

Under studiens gång genomfördes fyra intervjuer. Den första intervjun genomfördes med en 

ekonom på enhetens förvaltning. Syftet med intervjun var att erhålla en djupare förståelse av 

hur sjukfrånvaro hanterades inom den specifika förvaltningen samt vilka kostnader 

korttidssjukfrånvaro genererade. Dock visade det sig att ekonomiansvarig inte hade de uppgifter 

och statistik som efterfrågades eftersom denne inte befattade sig med personalekonomiska 

frågor. Även om intervjun gav oss en större inblick i enheten kunde informationen från 

ekonomen inte nyttjas under studiens gång. Vidare intervjuades enhetschefen på den berörda 

enheten för att få en förståelse av hur sjukfrånvaron såg ut för enheten samt vilka rutiner som 

fanns. Dessutom genomfördes intervjuer med två socialsekreterare på berörd arbetsplats för att 

studera ifall olika synvinklar på enhetens korttidssjukfrånvaro fanns.   

De olika intervjuerna hade olika syften beroende på vem som intervjuades. Intervjun med 

ekonomiansvarige hade främst som fokus att få reda på information om vilka kostnader som 

uppstod vid sjukfrånvaro och vad som påverkade dessa. Intervjuerna med enhetschefen samt 

de anställda var däremot av en mer tolkande karaktär med fokus på hur sjukfrånvaro upplevdes 

på arbetsplatsen. Utöver de fyra intervjuerna hölls två introduktionsmöten med en anställd på 

personalkontoret samt med en på berörd förvaltning. Dessa möten gav oss bland annat en större 

inblick i hur enheten fungerar samt hur sjukfrånvaro sett ut och hanterats i kommunen. Ifrån 

HR-specialisten på den berörda förvaltningen erhölls dessutom all statistisk data vilken 

nyttjades som underlag för våra beräkningar.  

Kontakten med anställda på personalkontoret och berörd förvaltning samt intervjupersoner har 

upprätthållits under studiens gång för att komplettera empiriavsnittet med nya frågor som 

uppstått. De genomförda intervjuerna har varit mycket värdefulla och bidragit med relevant 

information till den grad det gått. Den information som saknats och inte har funnits att tillgå 

har främst bestått av kvantitativ data. Trots bitvis bristande information har respondenterna varit 

rätt personer att intervjua. Vidare kan man fråga sig hur tillförlitliga intervjuerna har varit.  
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Exempelvis fick vi uppfattningen att respondenterna inte alltid gav den rätta bilden av enheten 

eftersom de var rädda för att ställa sig själva eller sin arbetsplats i dåligt dager. Detta ansågs 

dock inte vara något större problem eftersom liknande svar erhölls från samtliga respondenter. 

Under intervjun med enhetschefen tillfrågades även de två socialsekreterarna vid samma 

tidpunkt om de var intresserade av att medverka i studien. De blev således inte påverkade av 

resterande respondenter innan intervjuerna vilket ökade svarens objektivitet. Ingen av 

intervjupersonerna erhöll frågorna i förtid och kunde därav inte heller fundera ut “passande 

svar”.  

Efter att intervjuerna genomförts och sammanställts skickades de nedskrivna intervjusvaren 

tillbaka till respektive respondent för att godkännas samt för att erhålla kommentarer på 

innehållet. Denna process benämns respondentvalidering och syftar till att erhålla en bekräftelse 

på att det som skrivits är rätt uppfattat39. 

2.6.3 Sekundärdata  

Sekundärdata innefattar data som forskare själv inte har samlat in. Sekundärdata innehar tids- 

och kostnadsmässiga fördelar40, vilket motiverade vår användning av datan. Dock måste 

sekundärdatas begräsningar beaktas, exempelvis kan datamängdens kvalité vara svår att ha 

kontroll över41. För att uppnå detta var vi därför källkritiska i användandet av datan.  

 

Sekundärdatan som användes i studien var i form av litteratur, webbsidor samt dokument av 

olika slag. Litteraturen som användes innefattade främst böcker inom personalekonomi, 

standardkostnad och kalkylering. Litteratur som behandlade begreppet korttidssjukfrånvaro var 

dock svår att finna, eftersom det inte skrivits mycket om det på senare tid och det som väl har 

skrivits behandlar främst de direkta kostnader som uppstår i samband med sjukfrånvaro. Därför 

kompletterades teoriavsnittet med vår handledares stencil som behandlar kostnader för 

korttidssjukfrånvaro på ett mer detaljerat plan. Stencilen är ännu inte fullständig och har inte 

publicerats vilket kan sänka studiens trovärdighet. Vi är medvetna om detta men till följd av 

den bristfälliga teorin fann vi stencilen vara ett mycket användbart komplement och en 

nödvändig källa. De webbsidor och dokument som nyttjades berörde främst ämnet 

personalekonomi samt empirisk information om Växjö kommun. 

                                                           
39 Bryman & Bell, 2005, s. 308 
40 Ibid, s. 231 
41 Ibid, s. 237 
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2.7 Kvalitetsmått 

Vid tillämpning av fallstudier är det vanligt förekommande att forskningskriterierna reliabilitet 

och validitet används som kvalitetsmått42. Inom kvalitativ forskning ses dock validitet och 

reliabilitet som sammanflätade begrepp och kvalitativa forskare brukar sällan ta hänsyn till 

reliabilitet. Istället läggs mer fokus på validiteten som i kvalitativ forskning har en vidare 

innebörd där reliabilitet anses ingå. Validitet handlar om att förstå och tolka meningen med 

livsvärden samt att upptäcka företeelser. I kvalitativ forskning brukar validitet även till skillnad 

från kvantitativ forskning innefatta hela forskningsprocessen.43  

 

Då semi-strukturerade intervjuer utformades kunde en högre validitet uppnås eftersom 

respondenterna fick möjlighet att öppet besvara frågorna och därmed beskriva deras bild av 

verkligheten. Validiteten ökade även till följd av inspelningen av intervjuerna eftersom inget 

av respondenternas svar glömdes bort i och med möjligheten att återigen lyssna på intervjuerna. 

Vårt hänsynstagande till objektiviteten bidrog även till ökad validitet som kunde realiseras 

genom att vi båda deltog vid intervjuerna, vilket medförde att risken för misstolkningar 

minimerades. Den insamlade empirin analyserades dessutom gemensamt vilket medförde ökad 

objektivitet och validitet. För att nå en högre validitet fokuserades även på att intervjufrågorna 

kopplades till den teori som var relevant och tvärtom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Yin, 2007, s. 54 
43 Davidsson & Patel, 2003, s. 103 
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel behandlar den teoretiska referensramen som kan kopplas till kalkylering av 

sjukfrånvaro. Viktiga begrepp som kommer beröras är kalkylteori, standardkostnad och 

personalekonomi.  

3.1 Kalkylteori 

En kalkyl kan definieras som: ”sammanställning av intäkter och/eller kostnader för ett visst 

kalkylobjekt i en viss kalkylsituation”44. Varje kalkylsituation är nästintill alltid unik och 

situationsunika kalkyler är därför ett krav. Kravet på situationsunika kalkyler motiveras med att 

de ekonomiska konsekvenser som uppstår i samband med de olika kalkylsituationerna är så 

pass åtskilda varandra emellan att unika kalkyler måste upprättas ifall varje ekonomisk 

konsekvens ska kunna uppmärksammas. Detta innebär följaktligen att olika kalkyler bör 

innehålla ekonomiska konsekvenser som är relevanta för situationen i fråga. I praktiken är det 

dock svårt att inbegripa alla relevanta ekonomiska konsekvenser i en kalkyl eftersom antalet 

konsekvenser för varje kalkylsituation är många. Istället bör enbart de väsentliga ekonomiska 

konsekvenserna studeras, det vill säga de viktigaste konsekvenserna rent beloppsmässigt.45  

Att särskilda kalkylrutredningar ska ske i samband med varje kalkylsituation är inte alltid 

realitet. Istället identifierar företag de vanligaste kalkylsituationerna och skapar därigenom 

bestämda rutiner och regler för hur kalkyleringen ska se ut i dessa situationer. Förutsättningen 

för att kunna arbeta med redan framställda kalkyler, även så kallade rutinmässiga kalkyler, är 

dock att de ekonomiska konsekvenserna som uppstår är någorlunda likartade mellan olika 

kalkyltillfällen. Om de olika kalkyltillfällena däremot skiljer sig åt bör istället så kallade 

specialkalkyler användas. Vid användning av specialkalkyler måste kalkylutredningar vid varje 

kalkyltillfälle utformas.46 

Kalkyler syftar till att erhålla argument för att ett alternativ är mer lönsamt och bör föredras 

framför ett annat. Vid diverse satsningar ses kalkyler exempelvis som en del av satsningens 

rutin och kalkylers syfte är då att erhålla de ekonomiska och kvantitativa argument som krävs 

för att genomföra satsningen. Vidare visar kalkyler på en förbindelse mellan lönsamhet och 

förordad förändring. Kalkylens syfte är då att påvisa vad värdet av den förordade förändringen 

                                                           
44 Ax, Johansson & Kullvén, 2011, s. 96 
45 Ibid, s. 97 
46 Ibid, s. 98 
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är och vilka faktorer som påverkas. Till följd av kalkylen kan följaktligen den komplexa 

realiteten förenklas och de samband man tror på kan synliggöras.47   

Det är viktigt att ha i åtanke att ekonomiska kalkyler aldrig är precisa. Denna bristande precision 

kan bero på oklara orsakssamband. För att en kalkyl ska anses trovärdig och därmed vilja 

användas måste ett givet samband mellan effekt och insats finnas. Det är dock svårt att 

identifiera kausala samband för personalfrågor på arbetsplatsen eftersom verkligheten är 

komplex.48 

3.2 Standardkostnad 

En standard kan definieras som ”ett förutberäknat värde för en viss uppoffring eller prestation 

för en kommande tidsperiod”. Standard betyder med andra ord att ett pris fastställs för vad något 

kommer att kosta under den närmaste tidsperioden.49 En standardkostnad består av två 

komponenter, en standardkvantitet multiplicerat med ett standardpris. Standardkvantiteten 

innefattar de antal enheter som förbrukas av resursen och standardpriset är priset per enhet för 

resursen. En standardkostnad är alltså den kostnad som uppstår vid producering av en vara eller 

tjänst.50 

Standarder skapas genom input från driftpersonal, marknadsförare och redovisare samt ifrån 

historisk erfarenhet. Den ideala standarden är den som skapas under idealistiska förhållanden, 

det vill säga under maximala effektivitetsförhållanden. Standardkostnadssystem är ett frekvent 

använt system som innehar många anledningar till dess nyttjande.51 De vanligaste 

anledningarna till att standardkostnadssystem används är för att underlätta beslutstagande och 

produktkalkylering, hantera kostnader samt förbättra planering och kontroll. Genom att 

använda standardskostnadssystem möjliggörs att arbetsgivare får detaljerad återkoppling vilket 

medför att en högre kostnadskontroll kan uppnås. Detta kan realiseras eftersom standarder 

jämför faktiska resultat med standardiserade resultat och bryter ned dessa i pris- och 

kvantitetskomponenter, vilket medför att återkoppling kan uppnås.52 

  

 

                                                           
47 Catasús, Högberg & Johrén, 2012, s. 62 
48 Johansson & Johrén, 2011, s. 109 
49 Ax, Johansson & Kullvén, 2011, s. 334 
50 Hansen & Mowen, 2006, s. 383 
51 Ibid 
52 Ibid, s. 384 
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3.3 Personalekonomi 

3.3.1 Personalekonomi och verksamhetsstyrning 

Det svenska intresset för personalekonomi härstammar från olika håll och ändamålet med 

personalekonomisk kalkylering har under årens lopp varierat, främst beroende på vilken 

yrkesgrupp som använt kalkylerna. De ändamål som främst varit aktuella innefattar 

beslutsfattande och styrning, argumentation samt lärande.53 Personalekonomi är en 

kombination mellan personal och ekonomi där frågor rörande personal studeras ur en 

ekonomisk synvinkel och frågor rörande ekonomi ur en personalsynvinkel. Innebörden av ordet 

ekonomi i personalekonomi är att på ett förnuftigt sätt använda och hushålla med knappa 

resurser.54 Innebörden av ordet personal behandlar istället organisationens anställda, det vill 

säga de som ansvarar för organisationens prestationer55.  

Verksamhetsstyrning innefattar en medveten påverkan från en organisations ledning så att 

organisationens mål, visioner och strategier är förenliga med organisationens handling, lärande 

och uppmärksamhet56. En typ av verksamhetsstyrning är personalekonomisk styrning och 

handlar om att systematisera resursen personal ur ett organisatoriskt perspektiv. I 

personalekonomisk verksamhetsstyrning ligger fokus på personalen och denna typ av styrning 

är viktig att beakta eftersom personal genererar både intäkter och kostnader.57 

3.3.2 Prestationer 

Värdet av en organisations prestationer utgör organisationens intäkter58 och prestationerna kan 

värderas utifrån marknads- eller kostnadssidan. Att en prestation värderas från marknadssidan 

innebär att prestationens värde motsvarar marknadsvärdet, det vill säga det högsta priset någon 

ute på marknaden är villig att betala. För att denna värdering skall vara möjlig krävs det dock 

att ett representativt marknadspris för prestationen i fråga finns, vilket är ovanligt för många 

prestationer. Istället är det vanligt förekommande att värdera prestationer utifrån kostnadssidan, 

vilket innebär att kostnaderna för att utföra prestationen används som uttryck för dess värde.59 

Att utifrån kostnadssidan enbart inkludera de direkta lönekostnaderna, det vill säga lön 

(inklusive semesterersättning), sociala avgifter och övriga förmåner, i värdering är möjligt 

                                                           
53 Johansson & Johrén, 2011, s. 101 
54 Catasús, Högberg & Johrén, 2012, s. 5 
55 Ibid, s. 6-7 
56 Johansson & Johrén, 2011, s. 88 
57 Catasús, Högberg & Johrén, 2012, s. 28 
58 Ibid, s. 7 
59 Jerreling, 2014  



Vad kostar korttidssjukfrånvaron? 

16 

 

eftersom dessa kostnader uppgår till samma värde som utfört arbete. Utan denna likvärdighet 

hade tjänsten inte blivit tillsatt.60 

3.3.3 Kostnader vid sjukfrånvaro 

Vid sjukfrånvaro uppstår tre kostnadsposter: kvarvarande lönekostnader för den 

sjukfrånvarande, merkostnader i produktionen och ökade administrativa kostnader61. 

 I arbete Vid sjukfrånvaro dag 2-14 

Lön 182 kr/tim 80 %                                146 kr/tim 

Semester 24 kr/tim Kvarstår                           24 kr/tim 

Sociala avgifter 82 kr/tim 40 %                                68 kr/tim 

Summa 288 kr/tim                                          238 kr/tim 

Indirekta kostnader 144 kr/tim Kvarstår                           144 kr/tim 

Självkostnad 432 kr/tim                                          382 kr/tim 

Tabell 1:162 

Kvarvarande lönekostnader innefattar de kostnader som arbetsgivaren har för den 

sjukfrånvarande63. Blir en anställd sjuk är arbetsgivaren skyldig att betala ut sjuklön. Den första 

sjukfrånvarodagen är en karensdag där den anställde står utan lön. De resterande dagarna av 

den korta sjukperioden, dag 2-14, betalar arbetsgivaren ut sjuklön vilket innefattar 80 % av den 

anställdes lön. Sjuklönen kan dock vara högre om detta står uttryckt i organisationens 

kollektivavtal.64 Tabell 1:1 redogör för hur sjukfrånvaro påverkar kostnaderna. 

Den anställde har rätt till sjuklön från och med första anställningsdagen. Ett kriterium för att 

erhålla sjuklön är dock att den anställde är så pass sjuk att arbetsuppgifter inte kan utföras.65 

Sjukfrånvaro mellan dag ett till sju dokumenteras inte hos försäkringskassan och ingen statistik 

återfinns i deras register. Det är först från den åttonde dagen som sjukfrånvaro registreras 

eftersom läkarintyg från den anställde då är ett krav.66 Skickas läkarintyg inte in kan 

arbetsgivaren neka den anställde fortsatt sjuklön67. Fortsätter den anställde vara sjuk efter 14 

dagar måste arbetsgivaren anmäla detta till försäkringskassan som då betalar ut sjukpenning till 

den anställde68. 

                                                           
60 Catasús, Högberg & Johrén, 2012, s. 100 
61 Jerreling, 2014 
62 Catasús, Högberg & Johrén, 2012, s. 182 
63 Jerreling, 2014 
64 www.forsakringskassan.se 6 
65 Ibid 
66 www.forsakringskassan.se 7 
67 www.forsakringskassan.se 6 
68 www.forsakringskassan.se 7 
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I samband med sjukfrånvaro uppstår prestationsbortfall vilket leder till merkostnader. 

Alternativen för att hantera prestationsbortfall är antingen att ersätta prestationen eller inte. 

Nedan redogörs för fem möjliga alternativ för hur sjukfrånvarons prestationsbortfall kan 

hanteras och vilka konsekvenserna är av dessa.69 

 Prestation ersätts inte – Om prestationsbortfallet inte ersätts beror det på att ersättare inte 

finns att tillgå eller att den frånvarandes prestation inte är möjlig att ersätta70. Detta utfall 

genererar merkostnader till följd av utebliven prestation från den sjukfrånvarande. Om 

scenariot inte medför ökade merkostnader bör den sjukfrånvarande ifrågasättas eftersom 

det indikerar på ett dåligt utfört arbete när denne väl är på arbetet.71 

 

 Prestation ersätts inte på grund av övertalighet – Om prestationsbortfallet inte ersätts kan 

det bero på en ytterligare faktor, nämligen temporär övertalighet. Detta innebär i sin tur 

att lönekostnader för frånvaro kan intjänas beroende på vilken typ av frånvaro det gäller. 

På kort sikt innebär temporär övertalighet att organisationen i fråga inte förlorar någon 

prestation vid frånvaron och organisationen skulle alltså med andra ord, allt annat lika, 

tjäna på kortsiktig sjukfrånvaro.72 Detta är dock enbart ur ett kortsiktigt perspektiv 

eftersom organisationen annars är överbemannad73. 

 

 Prestation ersätts med övertid – Om prestationsbortfallet ersätts med övertid innebär det 

att ökade merkostnader och potentiella differenser i prestation uppstår74. 

Övertidskostnaderna innefattar kostnader för sociala avgifter och lön. Kostnader för 

materialförbrukning, utrustning och lokaler påverkas inte av kortsiktiga övertidstimmar.75 

Övertidsarbete är dessutom enbart en kortsiktig lösning eftersom övertid leder till att 

kvarvarande personal slits ut76. Nedan följer ett exempel som visar konsekvenserna av 

övertid. När Nisse arbetar uppstår en prestation för Nisse värd 1000 kronor. De totala 

kostnaderna för Nisse uppgår till 470 kronor. Om Nisse insjuknar är prestationens värde 

0 kronor och för att hantera prestationsbortfallet ersätts prestationen med kollegan Pelle 

som arbetar övertid. Eftersom Pelle inte kan uppnå samma kvalité på prestationen uppgår 

                                                           
69 Jerreling, 2014 
70 Ibid 
71 Johansson & Johrén, 2011, s. 17 
72 Jerreling, 2014 
73 Catasús, Högberg & Johrén, 2012, s. 111 
74 Jerreling, 2014 
75 Johansson & Johrén, 2011, s. 16 
76 Catasús, Högberg & Johrén, 2012, s. 111 
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Pelles prestation till 900 kronor. Kostnaderna för Pelle är något högre än Nisse till följd 

av övertiden, nämligen 520 kronor. Fastän Nisse inte utför någon prestation under 

sjukfrånvaron tillkommer ändå kvarvarande lönekostnader för honom såsom sjuklön, 

sociala avgifter och semesterersättning. De totala kostnaderna för korttidssjukfrånvaron är 

således de kvarvarande lönekostnaderna för Nisse, skillnaderna mellan Nisses och Pelles 

prestation samt skillnaderna mellan de ordinarie lönekostnaderna. Kostnaden för att 

ersätta prestationsbortfallet med övertid uppgår slutligen till 350 kronor. I praktiken kan 

det ibland vara svårt att uppskatta skillnaderna i prestation. Om skillnaderna däremot 

påvisas kan de till exempel visa sig genom att ersättaren gör fel eller genom ersättarens 

långsamma arbetsförmåga.77 Exemplet sammanfattas i bild 1:1.  

 

 

Bild 1:178 

 

 Prestation ersätts med vikarie/personal – Om prestationsbortfallet ersätts med vikarie är 

det vanligt förekommande att differenser i prestation uppstår eftersom vikarien inte kan 

uppnå samma prestation som den frånvarande. Utöver detta tillkommer kostnader för 

ersättaren samt för administration.79 

 

                                                           
77 Jerreling, 2014 
78 Ibid 
79 Johansson & Johrén, 2011, s. 16 
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 Prestation ersätts med överanställningar – Att organisationer har överanställningar 

innebär att det finns fler anställda på arbetsplatsen än vad som kan nyttjas. Medveten 

överanställning används för att täcka upp det prestationsbortfall som uppstår när frånvaro 

inträffar. Vid överanställning uppkommer kostnader för temporär övertalighet, det vill 

säga kostnader som uppstår på grund av att resursen inte kan nyttiggöras i organisationen. 

Vidare kan prestation som ersätts av överanställningar medföra en potentiell differens i 

prestation.80 För att illustrera detta följer nedan ett exempel. Ett företag har behov av 100 

anställda men väljer medvetet att anställa 125 för att täcka upp sjukfrånvaron som uppgår 

till 20 %. Följaktligen kommer det i genomsnitt vara 100 anställda, det vill säga 80 %, 

närvarande på arbetet.  Kostnaderna för överanställning uppstår då fler anställda är 

närvarande på arbetet än det behov som finns, det vill säga fler än 100. Då uteblir 

prestationen men organisationen belastas med hela kostnaden. När överanställning är ett 

faktum och prestationer inte utnyttjas kan de anställda dock ägna sig åt 

verksamhetsstyrning eller andra arbetsuppgifter vars behov kan lagras. I realitet är detta 

dock inte alltid praktiskt möjligt att genomföra.81 Exemplet illustreras i bild 1:2. 

 

 

Bild 1:282 

 

I samband med korttidssjukfrånvaro kan det även krävas arbetstidsinsatser från ordinarie 

personal vilket bidrar till administrativa kostnader83. För att kunna fastställda de administrativa 

kostnaderna måste det administrativa merarbetet försöka uppskattas84. 

 

                                                           
80 Jerreling, 2014 
81 Ibid 
82 Ibid 
83 Catasús, Högberg & Johrén, 2012, s. 185 
84 Liukkonen, 1994, s. 15 
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3.3.4 Kvalité 

Kvalité är ett mångfacetterat begrepp som har olika betydelser beroende på sammanhang och 

personer85. Störningar i kvalitén kan leda till att merkostnader uppstår86. Bristfällig planering 

samt otillräcklig eller obefintlig utbildning etcetera är ytterligare bidragande faktorer till 

kvalitetsförluster. Kostnaderna för störningar i kvalitén kan oftast urskiljas i 

omkostnadsredovisningen, alternativt är det produktionsledningen som estimerar hur stor del 

av kvalitetsförlusterna som orsakats av korttidssjukfrånvaron. Kan kvalitetsförlusterna inte 

urskiljas i varken omkostnadsredovisningen eller fastställas av produktionsledningen 

införskaffas information genom intervjuer.87 I tjänsteorganisationer uppstår kvalitetsförluster 

till följd av dålig funktionell och teknisk kvalitet. Kostnaderna som uppkommer i samband med 

dessa kvalitetsförluster härstammar oftast ifrån dåliga kundkontakter, långa handläggningstider 

samt osäkerhet kring tjänstearbetets omfattning och arbetets utförande.88 

Kostnader för kvalité kan delas in i fyra kategorier; förebyggande-, interna kvalitetsbrist-, 

externa kvalitetsbrist- och kontrollkostnader. Förebyggande kostnader uppstår till följd av det 

arbete som utförs för att förebygga bristande kvalité på varor och tjänster. Det förebyggande 

arbetet kan bestå av metoder för kvalitetskontroll, förebyggande underhåll av utrustning samt 

kvalitetsutveckling för tjänster. Kontrollkostnader är kostnader vilka kan relateras till arbetet 

med att se till att kvalitetskraven som finns överensstämmer med tjänsterna som utförs, 

exempelvis mätning av kvalité.89 Interna kvalitetskostnader uppstår till följd av att arbetet utförs 

innan tjänsten levereras. Exempel på sådant arbete är om-arbete och stillestånd. Externa 

kvalitetsbristkostnader innefattar istället kostnader som uppstår efter att tjänsten levererats, 

såsom om-utförande av tjänster.90  

 

 

 

 

                                                           
85 Ax, Johansson & Kullvén, 2011, s. 448 
86 Ibid, s. 450 
87 Liukkonen, 1994, s. 77 
88 Ibid, s. 78 
89 Hansen & Mowen, 2006, s. 624 
90 Ibid, s. 625 
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4. Empiri 

Detta kapitel inleds med ett informationsavsnitt om hur kommunen hanterar 

korttidssjukfrånvaro. Därefter presenteras resultatet från de semi-strukturerade intervjuerna 

som utfördes med enhetschefen och två anställda på den berörda arbetsplatsen. Slutligen 

beräknas kostnaden för korttidssjukfrånvaro på enheten.  

4.1 Hantering av sjukfrånvaro 

Enheten tillika hela Växjö kommun använder sig av ett sjukfrånvarosystem vid namn Adato. 

Genom detta kan statistik för sjukfrånvaro hämtas och kostnadsberäkningar utföras. 

Kostnadsberäkningarna inkluderar enbart direkta kostnader såsom lönekostnader, 

semesterersättning, arbetsgivaravgifter och personalkringkostnader, det vill säga kostnader för 

lokal, datorer etcetera. Medan indirekta kostnader såsom försämrad kvalité och 

prestationsbortfall utelämnas. Dessa kostnadsberäkningar analyseras och beräknas av den 

berörda förvaltningens HR-specialist i mån av tid. Personal är en organisations viktigaste 

tillgång och det är framförallt viktigt att kalkylera på korttidssjukfrånvaro. Korttidssjukfrånvaro 

bidrar nämligen till höga kostnader för Växjö kommun och är kontrollen eller åtgärderna för 

korttidssjukfrånvaron bristfällig kan korttidssjukfrånvaro övergå till långtidssjukfrånvaro. I 

kommunen varierar det mycket från en arbetsplats till en annan hur stort problem 

korttidssjukfrånvaron är.91  

 

Växjö kommun införde 2005 en modell för arbetsinriktad rehabilitering, vilken gav verktyg 

som säkerställde att arbetsgivarnas arbetsrättsliga krav gällande rehabärenden levdes upp, 

samtidigt som processens flöde blev tydligare genom den införda modellen. Dessa 

arbetsrättsliga krav innefattar att utreda, rehabilitera samt att anpassa möjligheter för återgång 

till arbetet. År 2008 infördes Försäkringskassans rehabkedja, vilket medförde att kommunens 

nuvarande modell anpassades därefter. Kommunen skapade sedan under åren 2011-2012 ett 

flödesschema beträffande korttidssjukfrånvaro som handlade om kvalitetssäkring. Trots att 

fokus låg på kvalitetssäkring fanns det dock en önskan om ett större fokus på tidiga insatser i 

samband med att flödesschemat implementerades. Kommunen har i samband med detta haft 

flera diskussioner kring sjukanmälningsrutiner och hur viktiga dessa är eftersom de bidrar till 

en dialog mellan medarbetare och chef där kontakt mellan parterna uppstår samma dag som 

                                                           
91 HR-specialist på berörd förvaltning 



Vad kostar korttidssjukfrånvaron? 

22 

 

sjukanmälan inträffar. För att en förenkling av mötet mellan arbetsgivare och medarbetare ska 

vara ett faktum har ett samtalsunderlag tagits fram för att därigenom uppnå orsakerna till 

sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron minskade mellan åren 2006-2011. Därefter vände trenden, men 

har i aktuellt läge stadgat sig på en nivå liknande den under år 2009.92 

 

Anställda inom Växjö kommun ska vid sjukdom alltid kontakta arbetsgivaren och meddela 

sjukfrånvaron. Därefter är det upp till arbetsgivaren att bevilja sjuklön. Oftast beviljas sjuklön 

men arbetsgivaren har rätt att neka till sjuklön och kräva att den anställde inställer sig på arbetet 

och utför andra arbetsuppgifter. Detta inträffar dock ytterst sällan.93 Om en anställd har varit 

korttidssjukfrånvarande under sex tillfällen eller fler de senaste tolv månaderna får den 

personalansvariga arbetsgivaren ett systemmeddelande från Adato och har därefter ett 

rehabiliteringssamtal med den sjukfrånvarande.94  

 

För att en anställd ska kunna erhålla övertidsersättning måste övertiden godkännas av enhetens 

arbetsgivare. Övertid två timmar före respektive efter ordinarie arbetstid räknas som enkel 

övertid och kompenseras med pengar eller ledighet. Sker kompensationen i form av ledighet 

ges 1 ½ timmes ledighet för varje överarbetad timme. Sker kompensationen istället i form av 

pengar uppgår ersättningen till 80 % av månadslönen för varje överarbetad timme. För övertid 

som inte infaller under denna kategori benämns kvalificerad övertid. Kompensationen för 

kvalificerad övertid är istället 140 % av månadslönen per överarbetad timme eller 2 timmars 

ledighet för varje övertidstimme.95 

4.2 Intervju med enhetschef 

Den berörda enheten har totalt nio anställda varav sju socialsekreterare, en handläggare samt 

en enhetschef. Fastän en medarbetare tituleras som handläggare görs ingen åtskillnad mellan 

handläggaren och socialsekreterarna gällande sjukfrånvarostatistiken eftersom 

arbetsuppgifterna inte skiljer sig åt. Socialsekreterarna och handläggaren har som arbetsuppgift 

att pröva rätten till ekonomiskt bistånd och att hjälpa individer till självförsörjning. I enheten 

handläggs även så kallade förmedlingsmedel, vilket innebär att individerna får hjälp med att 

                                                           
92 Anställd på personalkontoret 
93 HR-specialist på berörd förvaltning 
94 Anställd på personalkontoret  
95 HR-specialist på berörd förvaltning 
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sköta ekonomin. I enheten handläggs även dödsboanmälningar och boendeinsatser. Enhetens 

anställda har alla individuella ärenden de ansvarar för.  

 

Enhetens korttidsjukfrånvaro är inte särskilt stor och anses inte vara ett bekymmer. Blir någon 

korttidssjukfrånvarande anlitas aldrig en extern ersättare eftersom det inte finns någon att tillgå. 

Istället hanteras det uppkomna prestationsbortfallet internt antingen genom att en kollega 

övertar arbetsuppgifterna eller genom att arbetsuppgifterna får vänta tills den sjukfrånvarande 

tillfrisknat. Majoriteten av enhetens korttidssjukfrånvaro hanteras genom att kombinera de två 

tillvägagångssätten, det vill säga vissa arbetsuppgifter får vänta medan andra ersätts.  Beslut 

om vilka arbetsuppgifter som ska utföras av ersättare eller inte tas av enhetschefen, den 

sjukfrånvarande eller kollegor och beror på vad arbetsuppgifterna innefattar.  Är ärenden akuta 

och måste prioriteras eller om arbetsuppgiften innefattar att pröva en ansökan kan prestationen 

ersättas eftersom socialsekreterarna och handläggaren har den kompetensen som krävs för att 

utföra arbetet. Handlar det istället om icke akuta ärenden eller om planeringar av olika slag kan 

prestationen inte ersättas eftersom varje ärende är kopplat till den enskilde socialsekreteraren. 

Konsekvensen av att prestationsbortfallet inte ersätts är att arbetsuppgifterna blir kvarliggande 

och att eventuella möten med klienter blir inställda. Detta innebär att väntetiderna för klienten 

blir längre vilket i sin tur leder till att denne är i behov av ekonomiskt bistånd under en längre 

tid eftersom den ekonomiska självförsörjningen skjuts upp. Längre väntetid för klienter kan 

alltså ses som en indirekt kostnadspost för kommunen eftersom de måste betala ut ekonomiskt 

bistånd under en längre tidsperiod. Långa väntetider har dock inte varit ett särskilt stort 

bekymmer då enheten i många fall har en samverkan med andra instanser. Ett planeringsmöte 

där andra samverkanspartners också ska delta kan exempelvis utföras utan socialsekreterares 

närvaro eftersom information om planeringsmötets innehåll alltid kan erhållas i efterhand.  

 

När en kollega övertar den frånvarandes arbetsuppgifter kan kvalitén på arbetet försämras. 

Kollegan möter en större arbetsbelastning när både den sjukes och de egna arbetsuppgifterna 

ska utföras vilket kan leda till att arbetsuppgifterna inte utförs med samma precision. Detta 

försöker dock undvikas till en så hög grad som möjligt men det kan finnas tillfällen då det är 

svåruppnått. Kvalitén kan också påverkas av det faktum att kollegan som ersätter den 

sjukfrånvarande inte är insatt i ärendet och att någon faktor därmed kan förbises. Enhetens 

ambition gällande sjukfrånvaro är att kollegan som övertar den sjukes arbetsuppgifter inte ska 

behöva arbeta övertid. Den extra arbetsbördan som uppkommer ska istället planeras in på den 

anställdes schema under dagen. I realiteten fungerar detta relativt bra och det är inte vanligt 
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förekommande att de anställda arbetar övertid. Under det senaste året har enheten inte haft 

någon övertid. Trots dessa förutsättningar finns inte budgetmedel till överanställningar. Om en 

anställd ändå tvingas arbeta övertid måste övertiden godkännas av enhetschefen för att 

tillgodoräknas den anställde.  

 

Den administrativa hanteringen som uppstår vid kortidssjukfrånvaro sköts av enhetschefen om 

denne är tillgänglig. Är enhetschefen otillgänglig hjälper övriga anställda till. Det är exempelvis 

inte ovanligt att de anställda kontaktar den sjukfrånvarande för att planera hur dennes 

arbetsuppgifter ska disponeras. Den administrativa hanteringen leder inte till några direkta 

kostnader utan ses istället som ett merarbete som bland annat innefattar att meddela 

personalredogörare och reception om sjukfrånvaro samt att telefoner måste ställas om så att den 

sjukfrånvarande inte kan nås. Sjukfrånvaro måste vidare godkännas i ett 

personalredogörelsesystem och klienter måste kontaktas för att ställa in eventuella möten. 

Enhetens arbetsbelastning är konstant under hela året. Arbetsbelastningen tenderar istället att 

variera under månaden där det under slutet råder högst arbetsbelastning. Variationen under 

månaden kan förklaras till följd av karaktären på de anställdas arbetsuppgifter. Eftersom arbetet 

innefattar utbetalning av ekonomiskt bistånd och ges i slutet av månaden är arbetslastningen 

följaktligen som tyngst då.  

Enheten arbetar utifrån en flextidsram och följaktligen uppstår ingen övertid. Reglerna för 

flextid gäller för alla anställda inom Växjö kommun. Flextidssaldot får variera mellan 50 

plustimmar och 20 minustimmar och får inte vid avstämningstidpunkterna över- respektive 

understiga dessa timmar. Om flextidssaldots 50 timmar överskrivs medräknas dessa timmar 

inte som övertid, men om saldot däremot underskrids dras timmarna av på lönen. Ska ledighet 

med flextid tas får ledigheten högst vara fem efterföljande dagar. Ledighet av hel- eller 

halvdagar måste dessutom godkännas av arbetsgivare och arbetet måste vara av sådan art att 

ledighet med flextid är möjlig. Flextiden ska ses som en ömsesidig respekt mellan de anställda 

och arbetsgivaren. Med detta menas att de anställda kan disponera sin arbetstid, inom fastställda 

ramar, efter sina personliga önskemål samt efter samarbets- och arbetsmässiga behov. 

Förutsättningen för detta är dock att verksamhetens behov inte påverkas av längden och 

förläggandet av arbetstiden. Den normala arbetstiden för anställda på den berörda arbetsplatsen 

ligger mellan 8.00–12.00 och 13.00–17.00. Flextiden ligger mellan 7.00–9.00, 11.30–13.00 och 

16.00–19.00.  
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4.3 Intervju med socialsekreterare 

4.3.1 Socialsekreterare 1 

På enheten finns perioder då korttidssjukfrånvaron kan vara problematisk. Då antalet anställda 

är relativt få, endast nio stycken, kan problem uppstå om flera är sjukfrånvarande samtidigt. 

Det som upplevs som problematiskt är att de övriga kollegorna får ta över vissa arbetsuppgifter 

från den sjukfrånvarande. I samband med detta blir det svårt att göra en avvägning av vilka 

arbetsuppgifter som skall övertas då det oftast råder oklarhet kring korttidssjukfrånvarons 

längd. Det faktum att vissa arbetsuppgifter ligger och väntar när en anställd är sjukfrånvarande 

är något den sjukfrånvarande är medveten om och det kan upplevas som ett stressmoment 

eftersom ytterligare arbetsuppgifter ligger och väntar vid återkomst till arbetet. På enheten finns 

inte uppfattningen att några överanställningar existerar utan det finns alltid arbetsuppgifter att 

utföra. Istället menas att övertid förekommer och att den kan vara relativt stor i vissa perioder. 

Övertiden tros dock inte orsakas av korttidssjukfrånvaro utan beror främst på den varierade 

arbetsbelastningen.  

När frånvaro uppstår till följd av sjukdom kan kvalitén på prestationen till viss del försämras 

om arbetet ersätts av en kollega eftersom denne inte är insatt i ärendet. Den försämrade kvalitén 

kan dock snabbt åtgärdas eftersom kollegan enbart beslutar om mindre väsentliga ting. Varje 

anställd är expert inom sina egna ärenden och när en kollega övertar den sjukes ärende innehar 

kollegan inte samma kunskap om situationen eller klienten i fråga. Trots att kvalitén kan 

försämras kan samma prestation uppnås när en kollega ersätter den sjukfrånvarande eftersom 

alla på arbetsplatsen innehar samma utbildning och kunskap. Vissa arbetsuppgifter kan dock 

inte ersättas utan får avbokas och hanteras när den sjukfrånvarande tillfrisknat och återvänt till 

arbetet. Vid korttidssjukfrånvaro sker den administrativa hanteringen av enhetschefen och 

uppfattningen är att den fungerar bra på enheten. Socialsekreterarnas arbetsbelastning varierar 

över månaden och är som tyngst under den sista veckan. De anställdas arbetsuppgifter består 

inte enbart av inplanerade möten utan mycket av den resterande tiden går åt till handläggning, 

dokumentation och uppföljning via telefon. Med detta sagt finns alltså inte mycket övrig tid 

tillgodo eftersom jobb alltid finns att göra. Kaffepauser är dock viktiga att unna sig och 

socialsekreterarna är bra på att påminna varandra om att ta sig tid till dem. 

 

 



Vad kostar korttidssjukfrånvaron? 

26 

 

4.3.2 Socialsekreterare 2  

Korttidssjukfrånvaro uppfattas inte vara ett problem på enheten. Är en anställd sjukfrånvarande 

under en till två dagar uppstår inga påtagliga konsekvenser och arbetet kan mestadels vänta tills 

den sjukfrånvarande återvänt. Sträcker sig sjukfrånvaroperioden däremot över en längre tid blir 

arbetsbördan för kollegorna mer påtaglig eftersom arbetsuppgifterna inte kan vänta allt för 

länge med att utföras. Att överta en kollegas arbete kan dock vara problematiskt eftersom alla 

anställda har individuella ärenden och det kan ta tid att sätta sig in i kollegans ärende. 

Sjukfrånvaro medför även komplikationer för den sjukfrånvarande i form av ökad arbetsbörda 

eftersom kollegorna oftast inte utfört alla den frånvarandes arbetsuppgifter.  

Övertar en kollega den korttidssjukfrånvarandes arbetsuppgifter försämras inte kvalitén på 

arbetet nämnvärt. Möjligtvis kan kvalitén försämras något och de kvalitetsförsämringar som då 

uppstår är när en klient som inte har ett akut ärende hänvisas att återkomma när ordinarie 

anställd är tillbaka. Kvalitén sänks således i den bemärkelsen att klienten får vänta någon eller 

några dagar längre med sitt ärende. Andra konsekvenser kan vara att klienten får samtala med 

någon denne inte känner vilket vissa klienter kan finna obekvämt medan det för andra inte 

spelar någon större roll. Vidare brukar den ordinarie handläggaren ordna upp de saker som 

inträffat så fort denne är tillbaka, åtminstone inom en till två dagar. En kollega kan oftast utföra 

samma prestation som den sjukfrånvarande om prestationen ersätts, detta är dock beroende av 

vad som inträffat under tiden då den anställde varit sjukfrånvarande. Alla kollegor har 

kompetensen att ta över den frånvarandes arbetsuppgifter, men då det inte rör ens egna uppdrag 

kan det vara ofördelaktigt att gå in i en annans ärende för mycket. Med hänsyn till detta ersätts 

främst de arbetsuppgifter som inte förändrar ärendet till en alltför hög grad. Samarbetet mellan 

anställda fungerar vid sådana tillfällen bra och alla på arbetsplatsen är väldigt hjälpsamma 

gentemot varandra.  

Övertid är ett kännbart fenomen för enheten och de flesta anställda arbetar övertid. 

Arbetsplatsen har vidare inga överanställningar utan det finns alltid arbetsuppgifter som väntar 

på att bli utförda. Den administrativa hanteringen av korttidssjukfrånvaron sköts av 

enhetschefen på ett bra sätt. Det är viktigt att den sjukfrånvarande kontaktar antingen 

enhetschefen eller kollegan vid uppkommen sjukfrånvaro, dels för att meddela om frånvaro och 

dels för att avbokning av möten ska vara möjlig. Socialsekreterarnas arbetsbelastning anses 

vara någorlunda jämn under året. Det är dock svårt att förutspå hur arbetsbördan kommer att se 

ut eftersom mycket styrs av vad som händer i klientens liv, vilket kan variera mycket. Under 
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utbetalningsveckan, det vill säga veckan innan den 25:e varje månad, är arbetsbelastningen 

särskilt stor eftersom alla klienter erhåller sitt ekonomiska bistånd då. 

Enhetens flextid på morgonen varierar mellan 7.00–9.00 men eftersom de anställdas har 

telefontid måste de inställa sig på arbetet redan klockan 8.30. På kvällen varierar flextiden 

mellan 16.00–19.00 men eftersom receptionen stänger 16.30 kan socialsekreterarna inte alltid 

gå tidigare än dess. Trots bestämmelserna kring flextid måste påpekas att socialsekreterarna är 

någorlunda fria att disponera över flextiden som de själva önskar. Om socialsekreterarna väljer 

att börja arbeta 6.30 omvandlas den halvtimmen till flextid fastän det är utanför flexramen.  

En vanlig arbetsvecka när socialsekreterarna inte har utbildning brukar bestå av olika möten 

och besök. Vid utbildningsveckor är det i regel mindre besök och mer administrativt arbete.  

Under arbetsdagen har de anställda förutom lunchrast även tid till raster, åtminstone en trots att 

flera är schemalagda. Utöver de schemalagda arbetsuppgifterna finns tid till sådant arbete som 

annars inte hinns med, såsom städning av arbetsbord och dylikt.  

4.4 Beräkning av kostnader för sjukfrånvaro 

Nedan följer en redogörelse för beräkning av kostnader för korttidssjukfrånvaro. I avsnittet 

sammanbinds insamlad empiri från HR-specialist med egengjorda beräkningar. Fullständiga 

beräkningar bifogas i bilaga 3. 

Den genomsnittliga månatliga lönen för de åtta anställda på arbetsplatsen är 27175 kronor. Då 

varje anställd arbetar i genomsnitt 165 timmar per månad är den genomsnittliga timlönen 165 

kronor. Semesterersättningen beräknas utifrån Adato och är utifrån den genomsnittliga lönen 

10 kronor per dag.  Arbetsplatsens arbetsgivaravgift är 38,46 % och beräknas på lönen inklusive 

semesterersättning. I tabell 1:2 sammanfattas lönekostnaderna vid närvaro och sjukfrånvaro. 

   Vid sjukfrånvaro  

Lönekostnader vid närvaro Kvarvarande lönekostnader 

 
 

 Dag 1 Dag 2-14  

Kostnad/timme: 100 % 0 % 80 %  

Lön/sjuklön 165 - 132  

Semesterersättning 10 10 10  

Arbetsgivaravgift 67 4 55  

S:a Lönekostnad 242 14 197  

Tabell 1:2 
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Antalet korttidssjukfrånvarotillfällen per år är 13 till antalet och det totala antalet 

korttidssjukfrånvarodagar är 37. Eftersom antalet sjukfrånvarotillfällen är 13 innebär detta att 

det under det senaste året varit 13 karensdagar. Övriga korttidssjukfrånvarodagar per år uppgår 

följaktligen till 24 dagar. Kostnaden för de 13 karensdagarna uppgår till 1451 kr per år och 

kostnaden för de övriga 24 dagarna till 37707 kronor. Den totala kostnaden för sjukfrånvaron 

uppgick under det senaste året således till 39158 kronor. Detta resulterar i en genomsnittlig 

kvarvarande lönekostnad på 132 kronor per timme om kostnaderna fördelas på de totala antalet 

sjukfrånvarotimmar.  

4.4.1 Exempel 1 

I detta beräkningsexempel görs antagandet att enhetens överanställningar uppgår till 20 timmar 

per vecka för alla anställda, det vill säga en halvtidstjänst. Denna överanställning finns för att 

klara av alla typer av frånvaro på arbetsplatsen. 40 % av enhetens frånvaro består av 

kortidssjukfrånvaro och eftersom överanställningen är en halvtidstjänst innebär detta att den 

överanställning som kan kopplas till sjukfrånvaro uppgår till 20 % av en heltidstjänst. Antalet 

överanställningstimmar varje år, beräknat på 20 % av en heltidstjänst, är 352.  Vidare poneras 

att hälften av den totala sjukfrånvaron, det vill säga 148 timmar, ersätts av kollegor. Dessa 148 

timmar genererar ingen kostnad eftersom timmarna används för att ersätta prestationsbortfallet. 

Det är de resterande timmarna som inte ersätter prestationsbortfallet som leder till att kostnader 

uppstår eftersom organisationen inte kan nyttiggöra den överanställde. De timmar som inte 

ersätts måste därav exkluderas för att fastställa vilka timmar som kostar organisationen pengar. 

Eftersom överanställningen uppgår till totalt 352 timmar måste 148 timmar subtraheras för att 

erhålla de timmar då överanställningen inte utnyttjas. Dessa timmar uppgår till 204 och 

kostnaden för detta resulterar således i 49368 kronor. Fördelas sedan denna summa på 

sjukfrånvarotimmarna (296) ger det en genomsnittlig sjukfrånvarokostnad på 167 kronor per 

timme. 

Detta resulterar slutligen i en total sjukfrånvarokostnad som innefattar kvarvarande 

lönekostnader och kostnader för överanställningar. Med exemplets förutsättningar leder detta 

slutligen till en summa på: 132 + 167 = 299 kronor per timme.  
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4.4.2 Exempel 2 

I det andra beräkningsexemplet poneras att överanställningarna minskar ifrån 20 % till 10 %. 

Eftersom överanställningarna minskar med hälften innebär det följaktligen att sjukfrånvaron 

måste ersättas på annat sätt. I detta fall ersätts timmarna med övertid, det vill säga 148 timmar 

hanteras med övertid och resterande 148 hanteras med överanställningar.   

Kostnaden för överanställningar beräknas på samma sätt som i beräkningsexempel ett. 

Överanställningstimmarna per år resulterar därmed i 176 timmar och antal ersatta 

sjukfrånvardagar i 74. Detta resulterar således i 102 timmars överanställning som inte ersätter 

någon sjukfrånvarande och därmed inte kan nyttiggöras i organisationen. Kostnaden för 

överanställningen uppgår slutligen till 24684 kronor. 

Övertidskostnaden beräknas genom att multiplicera antalet timmar med lönen (inklusive 

arbetsgivaravgift) och med den tillkommande extra övertidsersättningen. I det ponerade 

exemplet antas att enkel övertid uppkommer samt att ersättning i form av lön tas ut. Kostnaden 

för 148 timmars övertid uppgår till 27000 kronor. Kostnaden för övertid adderas sedan till 

kostnaden för överanställningen för att fastställa de totala indirekta kostnaderna för 

korttidssjukfrånvaro. Därefter kan kostnaden för korttidssjukfrånvaro per timme beräknas, 

vilken uppgår till 175 kronor. 

Detta resulterar slutligen i en total sjukfrånvarokostnad som innefattar kvarvarande 

lönekostnader samt kostnader för överanställningar och övertid. Med exemplets 

förutsättningar leder detta till en slutlig summa på: 132 + 175 = 307 kronor per timme.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Vad kostar korttidssjukfrånvaron? 

30 

 

5. Analys 

Detta kapitel baseras på den insamlade empirin och den teoretiska referensramen. Kapitlet 

inleds med en argumentation kring varför beräkning av enhetens korttidssjukfrånvaro bör ske. 

Sedan kommer de icke kvantifierbara kostnaderna och argumenten för de olika 

beräkningsexemplen att diskuteras.  

5.1 Argumentation för användning av kalkyl och standardkostnad 

De olika respondenterna har skilda meningar om huruvida korttidssjukfrånvaro är ett problem 

på den berörda enheten eller inte. Dock är alla överens om att det inte är ett påtagligt problem 

under längre perioder. På andra enheter i kommunen är korttidssjukfrånvaro dock ett större 

problem och Växjö kommun har som mål att minimera korttidssjukfrånvaron till den grad det 

går96. Kommunen har under senare år efter att försäkringskassans förändringar av rehabilitering 

2008 implementerades lyckats minimera korttidssjukfrånvaron genom sjukfrånvarosystemet 

Adato samt införandet av nya regler97.  

 

Personal är inte bara en resurs som genererar stora intäkter till organisationer utan är även en 

kostsam resurs98. I kommunen är det framförallt korttidssjukfrånvaro som orsakar stora 

sjukfrånvarokostnader och korttidssjukfrånvaro kan om inga åtgärder tas leda till att 

långtidssjukfrånvaro uppstår. Personal är således en viktig resurs vars kostnader bör kalkyleras. 

Kommunen beräknar idag endast direkta kostnader för korttidssjukfrånvaro såsom kostnader 

för kvarvarande lön, vikarier och övertid. Kostnader för förlorad prestation, överanställningar 

eller kvalitetsförsämring beaktas inte.99 

 

En viktig del av en organisations verksamhetsstyrning är att organisationens mål 

överensstämmer med organisationens handlande100. Växjö kommun har idag ingen 

standardkostnad för korttidssjukfrånvaro101 men till följd av vår framtagna standardkostnad kan 

kommunen få en bild av vad korttidssjukfrånvaro faktiskt kostar. Därigenom kan förenligheten 

mellan mål och handlande förbättras och korttidssjukfrånvaron minskas. Vidare skulle 

                                                           
96 Växjö kommuns budget 2014  
97 Anställd på personalkontoret  
98 Catasús, Högberg & Johrén, 2012, s. 28 
99 HR-specialist på berörd förvaltning 
100 Johansson & Johrén, 2011, s. 88 
101 HR-specialist på berörd förvaltning 
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kommunen genom att implementera en standardkostnad som innefattar både direkta och 

indirekta kostnader kunna minska korttidssjukfrånvaron eftersom en bättre kontroll av 

sjukfrånvaron och dess kostnader skulle erhållas. Standardkostnader är nämligen ett bra verktyg 

för kostnadskontroll. Standardkostnader underlättar även beslutstagande och kalkylering, 

hantering av kostnader samt medför förbättrad planering.102 Genom standardkostnader kan 

kommunen exempelvis beräkna hur mycket de kan tjäna på att minska den genomsnittliga 

sjukfrånvaron med en dag per anställd och år, vilket vidare kan användas för att besluta om 

huruvida arbetsmiljö- eller övriga investeringar är lönsamma eller inte. Då en metodik har 

utvecklats för hur en standardkostnad för korttidssjukfrånvaro kan fastställas har användaren 

möjlighet att anpassa denna standardkostnad till andra situationer och arbetsplatser där andra 

förutsättningar gällande överanställning och övertid råder.  

 

Kalkyler bör innehålla relevanta ekonomiska konsekvenser, dock är detta inte alltid praktiskt 

möjligt. Istället bör enbart de väsentliga ekonomiska konsekvenserna tas med i kalkylen.103 I 

de beräkningsexemplen som genomfördes har kostnaderna för kvalité och administration 

uteslutits. Dessa kan ses som relevanta ekonomiska konsekvenser och hade i idealfallet 

medräknats. Till följd av empirins otillräcklighet var dessa dock tvungna att exkluderas i 

standardkostnaden. Istället har enbart de väsentliga ekonomiska konsekvenserna inkluderats, 

det vill säga kostnaderna för prestationsbortfall och kvarvarande lönekostnader. De väsentliga 

ekonomiska konsekvenserna är de som är viktiga rent beloppsmässigt104. Eftersom kvalité och 

administration främst bidrar till att ett merarbete uppstår innebär detta att enheten inte drabbas 

rent kostnadsmässigt och att dessa poster kan exkluderas i kostnadsberäkningen.  

 

Den framtagna kalkylen kan ses som en rutinmässig kalkyl. Med en rutinmässig kalkyl menas 

att de ekonomiska konsekvenser som uppstår är någorlunda likartade varandra emellan105. De 

väsentliga ekonomiska konsekvenser som uppstår vid korttidssjukfrånvaro är likartade gällande 

hanteringen av prestationsbortfallet och vår framräknade kalkyl kan därav klassificeras som en 

rutinmässig kalkyl. Kalkylers syfte är att erhålla de ekonomiska argument som behövs för att 

genomföra en förändring106. Kommunen kan vilket tidigare nämnts exempelvis använda 

kalkylen för att erhålla ekonomiska argument kring huruvida en arbetsmiljöinvestering är 

                                                           
102 Hansen & Mowen, 2006, s. 384 
103 Ax, Johansson & Kullvén, 2011, s. 96 
104 Ibid 
105 Ibid, s. 98 
106 Catasús, Högberg & Johrén, 2012, s. 62 
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lönsam eller inte. Kalkylen är därmed ett bra sätt att påvisa vad kortidssjukfrånvaro faktiskt 

kostar för enheten och vilka åtgärder som bör genomföras.  

5.2 Icke kvantifierbara kostnader 

Under studiens gång har tillgången på empiriskt material varit otillräckligt och därför har en 

fullständig kostnadsberäkning inte kunnat göras. Det finns ytterligare faktorer som påverkar 

korttidssjukfrånvaron, men som till följd av otillräckligheten samt studiens tidsbegränsning inte 

har kunnat värderas i kostnader. Dessa icke-kvantifierbara kostnadsposter är kvalité och 

administration och kommer att diskuteras nedan.  

5.2.1 Kvalité 

Samtliga respondenter anser att kvalitén försämras när korttidssjukfrånvaro uppkommer och en 

kollega övertar arbetet. Kvalitén försämras eftersom kollegorna oftast inte har möjlighet att 

uppnå samma noggrannhet då denne inte är insatt i ärendet. Hur mycket kvalitén påverkas är 

dock svårt att uppskatta, vilket stödjs av litteratur som menar att kvalité är ett mångfacetterat 

begrepp med olika betydelse beroende på olika sammanhang och personer107. Att uppskatta ett 

verkligt värde för försämrad kvalité på enheten är därmed svårt eftersom de beror på vem som 

uppskattar försämringen. Kvalité är särskilt svår att uppskatta på enheten eftersom den inte 

inkluderas i personalekonomiska beräkningar för sjukfrånvaro. Kvalité var dessutom inte något 

som respondenterna reflekterade särskilt mycket kring, men de ansåg ändå att kvalitén 

försämrades när någon av medarbetarna var korttidssjukfrånvarande.  

 

Försämrad kvalité leder till förhöjda merkostnader108. På enheten är förhöjda merkostnader ett 

faktum eftersom sjukfrånvaro leder till längre handledningstider som i sin tur leder till att 

enhetens klienter behöver ekonomiskt bistånd under en längre tid109. Trots svårigheten med att 

sätta ett pris på försämrad kvalité kan kostnader för kvalité delas in i följande: förebyggande-, 

interna kvalitetsbrist-, externa kvalitetsbrist- och kontrollkostnader110. Förebyggande kostnader 

förekommer inte utan det är de resterande kostnaderna som enligt oss existerar på arbetsplatsen. 

Kontrollkostnader handlar om mätning av kvalité och är ett faktum då den sjukfrånvarande 

återkommer till arbetet och ska kontrollera de arbetsuppgifter som den ersättande kollegan har 

                                                           
107 Ax, Johansson & Kullvén, 2011, s. 448 
108 Ibid, s. 450 
109 Enhetschef på berörd enhet 
110 Hansen & Mowen, 2006, s. 624 
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utfört. De båda socialsekreterarna påpekade under intervjuerna att om kvalitetsbrist i arbetet 

var ett faktum kunde arbetet göras om. Detta innebär således, beroende på när om-arbetet sker, 

att interna eller externa kvalitetsbristkostnader uppstår. Till följd av sjukfrånvaro uppstår, vilket 

tidigare nämnts, längre handledningstider. Dessa kan ses som en typ av stillestånd, vilket likaså 

leder till interna kvalitetsbristkostnader111. 

5.2.2 Administrativa kostnader/merarbete 

Enhetens administrativa kostnader är svåra att uppskatta eftersom det inte finns en specifik 

person som är anställd för det administrativa arbetet. Istället uppstår ett merarbete som tillfaller 

enhetschefen eller kollegorna. De administrativa kostnaderna kan uppskattas genom att 

fastställa ett värde för det administrativa merarbetet112. På enheten är det dock svårt att 

uppskatta hur stort merarbetet är eftersom det varierar mycket beroende på vad den 

sjukfrånvarande har inplanerat under dagen. Det kan därmed konstateras att sjukfrånvaro leder 

till administrativt merarbete men att personalen har tid att hantera detta. Därmed uppstår endast 

indirekta administrativa kostnader som på enheten inte kan kvantifieras. 

5.3 Antaganden 

Att prestationer värderas utifrån marknadssidan är inte vanligt förekommande eftersom ett 

representativt marknadspris för prestationen krävs113. En socialsekreterare med samma 

kompetens som de anställda på enheten har, finns inte att tillgå på marknaden. Detta styrks av 

enhetschefen som säger att sjukfrånvaro aldrig ersätts externt eftersom de inte finns någon att 

tillsätta. Därav har prestationsvärdering utifrån kostnadssidan nyttjats i studien. De 

kostnadsposter som kvantifierades har utvecklats genom en mix av empiri och egna antaganden, 

vilka kommer att diskuteras nedan. 

5.3.1 Överanställningar 

Överanställning är ett faktum om det finns fler anställda än vad behovet är114. Alla respondenter 

på den berörda enheten förnekar att någon överanställning existerar. Trots detta är det fullt 

möjligt för kollegor att överta en medarbetares arbetsuppgifter ifall denne insjuknar. 

Följaktligen innebär detta att överanställning existerar fastän de anställda är omedvetna om 

                                                           
111 Hansen & Mowen, 2006, s. 624-625 
112 Liukkonen, 1994, s. 15 
113 Jerreling, 2014 
114 Ibid 
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detta. Likaså kan en anställd som varit sjuk ta igen sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid 

när denne tillfrisknat och återvänt till arbetet. Detta stärker argumentet för att överanställning 

existerar på enheten och att den är en del av den ordinarie arbetstiden. Överanställning är ett 

vanligt förekommande fenomen hos företag eftersom de måste ha en fungerande verksamhet 

som fortgår även ifall medarbetare insjuknar115.  

 

Kostnader för överanställningar uppstår inte under den tidsperiod då en anställd är sjuk utan 

uppkommer först när den anställde återvänder till arbetet. När en anställd är sjuk kan den 

överanställde nämligen ersätta den sjukfrånvarande och utföra dennes arbetsuppgifter. Det är 

först när de anställda är fulltaliga igen som den överanställde står utan arbetsuppgifter och 

övertalighet är ett faktum.116 Eftersom den berörda arbetsplatsen har en relativt låg sjukfrånvaro 

innebär det att den överanställde ofta står utan arbetsuppgifter och kostnaderna för enhetens 

överanställningar är därmed större än för organisationer med hög sjukfrånvaro. Dock är 

överanställningarna på enheten troligtvis inte stora eftersom de anställda alltid har 

arbetsuppgifter som väntar. 

5.3.2 Övertid 

Huruvida övertid existerar eller inte på arbetsplatsen finns det olika uppfattning om. 

Enhetschefen menar att övertid sällan inträffar och att arbetstiden inte övergått i övertid under 

det senaste året. Socialsekreterarna menar å andra sidan att övertid förekommer och att den 

under perioder är relativt stor. Dock påpekade en av socialsekreterarna att övertiden inte är 

beroende av korttidssjukfrånvaron utan är istället beroende av varierad arbetsbelastning under 

månaden. Alla anställda är dock överens om att enhetens arbetsbelastning är som störst i slutet 

av månaden när de ekonomiska bidragen ska utbetalas. Följaktligen innebär detta, allt annat 

lika, att övertiden troligtvis är störst i slutet av varje månad. Att övertiden inte är beroende av 

korttidssjukfrånvaron utan av arbetsbelastningen är logiskt eftersom den berörda enheten i 

genomsnitt har en låg korttidssjukfrånvaro. Argumentet stärks likaså av att den övriga frånvaron 

är högre än korttidssjukfrånvaron på enheten. Oavsett orsak till övertid har de anställda olika 

uppfattning om huruvida övertid är vanligt på enheten eller inte. Detta kan med stor sannolikhet 

förklaras av att de anställda menar samma sak men att de benämner fenomenet olika. På pappret 

finns troligtvis ingen övertid eller övertidsersättning utan arbetsplatsen använder sig av flextid 

för att undvika övertid. Att övertid inte är önskvärt på arbetsplatsen är förståeligt med tanke på 

                                                           
115 Jerreling, 2014 
116 Ibid 



Vad kostar korttidssjukfrånvaron? 

35 

 

att övertid leder till stora merkostnader samt potentiella förändringar i prestation117. Övertid 

leder dessutom på lång sikt till utsliten personal118. 

5.3.3 Argument för antaganden  

I det första empiriska beräkningsexemplet poneras att kortidssjukfrånvaron ersätts med hjälp 

av överanställningar.  Proportionen av detta antagande motiveras med att fallföretagets 

förutsättningar liknar antagandets förutsättningar. Trots att det är mycket varierande hur en 

anställds arbetsbelastning ser ut från dag till dag kan vi utifrån en socialsekreterares schema se 

att det finns viss tid där inget är inplanerat. Under denna tid ska dock arbetsuppgifter så som 

planering och dokumentation utföras. Efter att ha studerat en socialsekreterares schema 

beslutades att det var rimligt att varje anställd har 30 minuter över varje dag som skulle kunna 

ägnas åt att överta en kollegas arbetsuppgifter. Detta resulterar i (30 min * 8 anställda * 5 dagar) 

= 20 timmar per vecka, vilket är lika med en halvtidstjänst. På arbetsplatsen är det förutom 

korttidssjukfrånvaro näst intill endast frånvaro på grund av vård av barn som existerar119. Det 

senaste året var antalet frånvarodagar på grund av vård av barn 56 dagar. Detta motsvarar 60 % 

av den totala frånvaron, vilket innebär att 40 % av överanställningarna kan kopplas till 

korttidssjukfrånvaron.  

 

I det andra empiriska beräkningsexemplet gör vi antagandet att enheten möter en högre 

arbetsbörda och därav minskar överanställningen till 10 % av en heltidstjänst. Eftersom 

överanställningarna halveras behöver därför hälften av antalet sjukfrånvarotimmar, 148 timmar, 

ersättas med hjälp av övertid. Det kan verka konstigt att både överanställningar och övertid 

existerar samtidigt men detta är möjligt, eftersom de sker under olika perioder i takt med att 

arbetsbelastningen över månaden tenderar att variera. Detta antagande anser vi inte vara 

tillämpbar på vår berörda enhet eftersom de innehar flextid och övertid är mycket ovanligt. 

Dock anser vi att detta antagande är rimligt på en arbetsplats utan flextid där överanställningar 

minskar och övertid är ett faktum. 

Båda beräkningsexemplen för vad korttidssjukfrånvaro kostar bör beaktas med försiktighet 

eftersom ekonomiska kalkyler aldrig är precisa120 och egna antaganden gjorts. Våra antaganden 

                                                           
117 Jerreling, 2014 
118 Catasús, Högberg & Johrén, 2012, s. 111 
119 Enhetschef på berörd enhet 
120 Johansson & Johrén, 2011, s. 109 
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är till stor del baserade på verkliga förutsättningar och vi anser därför att standardkostnaden kan 

användas som ett approximativt mått.   
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6. Slutsatser 

I det avslutande kapitlet kommer studiens frågeställning att besvaras och syftet uppfyllas. 

Vidare kommer egna reflektioner kring uppsatsen att beröras samt förslag till vidare forskning 

att ges.   

6.1 Slutsats 

Syftet med uppsatsen har varit att besvara frågeställningen; Vad kostar korttidsjukfrånvaron för 

en socialsekreterare på en enhet i Växjö kommun?  

 

Efter att beräkningar utförts kan det konstateras att de genomsnittliga kvarvarande 

lönekostnaderna uppgår till 132 kronor/timme. Efter intervju med respondenter konstaterades 

att överanställningar på enheten existerar. Utefter detta konstaterande skapades ett antagande 

där överanställningen ponerades uppgå till 20 % av en heltidstjänst. Detta resulterade i en 

standardkostnad för korttidssjukfrånvaro på 299 kronor/timme.  

 

Enheten har inte haft någon registrerad övertid de senaste 12 månaderna. Trots detta ponerades 

ett beräkningsexempel där övertid och överanställning samexisterade som kan användas för 

enheter där övertid är ett faktum.  Standardkostnaden för korttidssjukfrånvaro som ersätts av 

både överanställning och övertid uppgår till 307 kronor/timme. Ytterligare kostnader som 

uppstår vid kortsiktig sjukfrånvaro är kostnader för administration och kvalité. Dessa kostnader 

har inte kunnat fastställas kvantitativt utan istället har en diskussion kring dessa förts.  

6.2 Egna reflektioner 

Innan studien påbörjades var vi medvetna om komplexiteten gällande sjukfrånvarons kostnader. 

Detta har under studiens gång bekräftats flertalet gånger och vi insåg relativt tidigt svårigheten 

med att göra en fullständig kostnadsberäkning när tillgången till empiri är begränsad. Trots 

komplikationer har ämnesområdet varit väldigt intressant och författandet av denna uppsats har 

varit lärorikt. Särskilt intressant var att finna den litteratur som behandlade ämnet 

korttidssjukfrånvaro bristfällig. Framförallt med tanke på att korttidssjukfrånvaro ofta är ett 

stort problem som orsakar stora kostnader för organisationer. Den teori som behandlar 

korttidssjukfrånvaro fokuserar främst på de direkta kostnaderna och utelämnar de indirekta 

kostnaderna såsom prestationsbortfall. Detta samtidigt som litteraturen angående 

personalekonomi nämner att personal faktiskt är en organisations viktigaste resurs. Det faktum 
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att inte alla kostnader vid korttidssjukfrånvaro beaktas i litteraturen finner vi därmed något 

ologiskt.  

6.3 Vidare forskning 

Under studiens gång har vi kommit fram till följande förslag på vidare forskning inom 

ämnesområde korttidssjukfrånvaro: 

 Det hade varit intressant att studera de icke kvantifierbara kostnader som presenteras i 

denna uppsats djupare och omvandla dessa till kvantifierbara kostnader.  

 Det hade vidare varit intressant att studera en organisation som hanterar kortsiktig 

sjukfrånvaro med externa ersättare. Detta eftersom en extern ersättare enligt oss kan 

innebära att kvalitets- och prestationsförändringar uppstår.  
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https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/arbetsgivare/sjukfranvaro/!ut/p/b1/hZDZUoNAEEW_JR9AzYIs8zgIYciExYBh5MUiGBBZq0CI-XoTy1fHfrtVp7vObZABAbI-X-oqn-uhz9t7zvRXE0PfshCFZgxN6BFGnC3BLtE1kAJxLL6IPfiVQ-1qxE7zdnmnLPvsEmLtZiVgdYMiaiSRUKJOeYTl1baMUz8ba5ysS-_u1d1DVB0PxckWLdOeh4kbJUHcszES64FNrcu9IC4UTYQ0FzSdn0bOu7BADC1jEn405_gC4aSms2dFU6ArayA07F9v8i83efjHUCjtFsLffQnw72-yH0RmILuBtlgOMKzKgbtkwIbuDMZu4Xv94JR0s_kGA3h2Cw!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzgyME1CQjFBMDhTMDgwSTlIOUVGOTJHSDIz/
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yH0RmILuBtlgOMKzKgbtkwIbuDMZu4Xv94JR0s_kGA3h2Cw!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3Q

S80SmtFL1o2XzgyME1CQjFBMDhTMDgwSTlIOUVGOTJHSDIz/ (7) (Hämtad 2014-04-

24) 

 

Muntliga källor 

Anställd på personalkontoret Växjö kommun 2014-04-01 

HR-specialist på berörd förvaltning, 2014-04-25 

Socialsekreterare 1 på en enhet i Växjö kommun 2014-05-02 

Socialsekreterare 2 på en enhet i Växjö kommun 2014-05-02 

Enhetschef på en enhet i Växjö kommun 2014-05-02 

 

 

Övrigt 

Proposition 2002/03:6 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 

Växjö kommuns budget 2014 
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https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/arbetsgivare/sjukfranvaro/!ut/p/b1/hZDZUoNAEEW_JR9AzYIs8zgIYciExYBh5MUiGBBZq0CI-XoTy1fHfrtVp7vObZABAbI-X-oqn-uhz9t7zvRXE0PfshCFZgxN6BFGnC3BLtE1kAJxLL6IPfiVQ-1qxE7zdnmnLPvsEmLtZiVgdYMiaiSRUKJOeYTl1baMUz8ba5ysS-_u1d1DVB0PxckWLdOeh4kbJUHcszES64FNrcu9IC4UTYQ0FzSdn0bOu7BADC1jEn405_gC4aSms2dFU6ArayA07F9v8i83efjHUCjtFsLffQnw72-yH0RmILuBtlgOMKzKgbtkwIbuDMZu4Xv94JR0s_kGA3h2Cw!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzgyME1CQjFBMDhTMDgwSTlIOUVGOTJHSDIz/
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Bilaga 1: Intervjuguide enhetschef 

1. Hur länge har du arbetat på enheten och har du haft samma befattning hela tiden? 

2. Hur många anställda finns det på enheten och har alla samma titel? 

3. Vad har de anställda för arbetsuppgifter? 

4. Är korttidssjukfrånvaro ett problem på arbetsplatsen? 

5. Hur hanteras prestationsbortfallet som korttidssjukfrånvaro medför? 

6. Vem hanterar korttidssjukfrånvaro på arbetsplatsen? 

7. Vilka faktorer påverkar hur korttidssjukfrånvaro hanteras? 

8. Vilka konsekvenser uppstår om arbetet inte utförs på grund av korttidssjukfrånvaro? 

9. Påverkas kvalitén om en kollega övertar arbetsuppgifter från den sjukfrånvarande? 

10. Är det vanligt att de anställda arbetar övertid på arbetsplatsen? 

11. Uppstår det några administrativa kostnader på grund av sjukfrånvaro? 

12. Är arbetsbördan för socialsekreterarna jämn över tid? 

13. Vad har socialsekreterarna för arbetstider? Kan de påverka dessa själva? 
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Bilaga 2: Intervjuguide socialsekreterare 

1. Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen? 

2. Hur många procent arbetar du? 

3. Anser du att korttidssjukfrånvaro är ett problem på enheten? 

4. Hur hanterar korttidssjukfrånvaron på enheten? 

5. Har du varit sjukfrånvarande under de senaste tre månaderna? 

6. Hur upplever du arbetsbördan när du återkommer till arbetet? 

7. Anser du att samma prestation kan utföras när en kollega övertar den sjukfrånvarandes 

arbetsuppgifter? 

8. Anser du att kvalitén påverkas när en kollega övertar den sjukfrånvarandes 

arbetsuppgifter? 

9. Är det vanligt med övertid på arbetsplatsen? 

10. Upplever du att det finns överanställningar på arbetsplatsen? 

11. Vem sköter den administrativa hanteringen och fungerar denna bra? 

12. Vem kontaktar du om du blir sjuk och måste vara hemma från arbetet? 

13. Anser du att din arbetsbelastning är jämn över tid? 

14. Hur mycket av er arbetstid är planerad? 
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Bilaga 3: Statistik och beräkningar 

I presentationen av statistik och beräkningar nedan har siffrorna avrundats.  

 

Statistik över de anställdas sjukfrånvaro och lön perioden 2013-05-05 till 2014-05-05  

         

Medarbetare    

Antal 

tillfällen 

Antal 

dagar Lön  

A    2  11   28600  

B     2   3   26000  

C    2  6   28600  

D     4   12   29700  

E    1  2   25750  

F     1   1   28450  

G    1  2   25500  

H     0   0   24800  

S:a    13  37   217400  

Genomsnitt/anställd 1,6   4,6   27175  

         

Statistik övrig frånvaro       

Medarbetare Antal dagar        

1   33        

2  1        

3   8        

4  14        

S:a   56        

Andel av total frånvaro 60 %      

         

Beräkning av semesterlön           

Genomsnittliga antalet semesterdagar  28        

Antal semesterdagar som en dag motsvarar 

(28/365)  0,075        

Genomsnittlig dagslön (30 dagar/månad)  906        

Semesterdagstillägg i %   0,605 %        

Genomsnittligt semesterdagstillägg i kronor per 

månad  164        

             

             

Semesterersättning per dag = Antal semesterdagar som en dag motsvarar * (Genomsnittlig 

dagslön + Genomsnittlig semesterdagstillägg) 

Semesterersättning per dag   81 

Semesterersättning per timme   10 

 

Arbetsgivaravgift 38,46 %          

Genomsnittlig timlön 165          
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      Vid sjukfrånvaro   

Lönekostnader vid närvaro Kvarvarande lönekostnader 

  
 

  Dag 1 Dag 2-14   

Kostnad/timme: 100 % 0 % 80 %   

Lön/sjuklön 165 - 132   

Semesterersättning 10 10 10   

Arbetsgivaravgift 67 4 55   

S:a Lönekostnad 242 14 197   
 

       

        

        

Kostnad för karensdagarna = antal karensdagar * kostnad för karensdagar * 8 timmar 

        

Kostnad för 

karensdagarna   1451    

        

Kostnad för dagarna 2-14 = antal dagar * kostnad för en dag * 8 timmar  

        

Kostnad för dagarna 2-

14   37707    

Summa kostnader för 

sjukfrånvaro 39158    

Totalt antal 

sjukfrånvarotimmar  296    

Kvarvarande 

lönekostnad/timme  132    
 

       

        

Beräkningsexempel 1         

Överanställningar totalt  50 %       

Överanställning kopplat till sjukfrånvaro 20 %       

Antal överanställningstimmar/år = 0,2 * 220 dagar * 8 timmar      

Antal 

överanställningstimmar/år  352       

Antal ersatta sjukfrånvarotimmar 148       

Överanställningstimmar som inte ersätter 204       

Kostnad för överanställningen  49368       

Kostnad för 

sjukfrånvaro/timme  167       

           

Total sjukfrånvarokostnad per timme = kvarvarande lönekostnad per timme +  

överanställningskostnad per timme 

           

Total sjukfrånvarokostnad per timme beräkningsexempel 1  299     
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Beräkningsexempel 2 

Överanställning kopplat till sjukfrånvaro 10% 

Antal 

överanställningstimmar/år  176 

Antal ersatta sjukfrånvarotimmar 74 

Överanställningstimmar som ej ersätter 102 

Kostnad för överanställningen  24684 

 

Kostnad för övertid = antal timmar * lönekostnad (exkl. semesterersättning och 

arbetsgivaravgift) * (1 + arbetsgivaravgift) * övertidsersättning 

 

Kostnad för 

övertid    27000      

Kostnad för sjukfrånvaro  51684      

Kostnad för 

sjukfrånvaro/timme  175      

          

Total sjukfrånvarokostnad per timme = kvarvarande lönekostnad per timme + övertidskostnad per timme  

          

Total sjukfrånvarokostnad per timme beräkningsexempel 2 307    
 

 

 

 


