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Syfte  Syftet är att beskriva vilken information angående 
personalens sjukfrånvaro som förekommer i kommu-
nernas årsredovisningar samt att identifiera varför 
denna information redovisas eller inte redovisas. Vi 
har dessutom som syfte att undersöka vad den kom-
mande lagändringen angående obligatorisk redovis-
ning av sjukfrånvaro kommer att få för påverkan på 
kommunernas redovisning. 

 

Metod För att uppfylla vårt syfte har vi har använt oss av en 
kombinationsmetod av en kvantitativ dokumentstudie 
av Skånes samtliga kommuners årsredovisningar och 
personliga intervjuer av mer kvalitativ art.  

 

Slutsatser Resultatet av vår undersökning visar att samtliga års-
redovisningar som vi har undersökt har innehållit in-
formation om sjukfrånvaro. Att personalen anses vara 
kommunens viktigaste resurs samt att kommunerna i 
allmänhet anses vara öppna med information är säkert 
anledningar till att denna redovisning sker. Kommu-
nerna är också skyldiga att lämna all väsentlig infor-
mation i sina årsredovisningar. Vi anser ej att den 
kommande lagändringen angående obligatorisk redo-
visning av sjukfrånvaro kommer att påverka kommu-
nernas redovisning i någon större utsträckning. Nyck-
eltalen som kommer att bli tvingande redovisas ofta 
redan i dagsläget. Vi tror därför att kommunernas re-
dovisning kommer att se snarlik ut med den redovis-
ning som sker idag, med eventuella tillägg av de 
kommande obligatoriska uppgifterna. 
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1 Inledning 
 
 
 
 
 
I detta inledande kapitel redogör vi för vår problemställning, dess bakgrund och 

syftet med vår undersökning. Vidare presenterar vi våra avgränsningar och den 

fortsatta dispositionen av uppsatsen. 

 
 

1.1 Bakgrund 
 
Företag, kommuner och landsting är skyldiga att upprätta och offentliggöra årsre-
dovisningar (ÅRL 1 kap. 1 §, KL 8 kap. 14-19 §§). Förutom vissa obligatoriska 
delar väljer många verksamheter att lämna kompletterande, frivillig information i 
sina årsredovisningar. Denna frivilliga redovisning1 har under det senaste decen-
niet ökat väsentligt och sker antingen i själva årsredovisningen eller som en fristå-
ende bilaga (Deloitte & Touche 2002). 
 
En anledning till ökningen av information kan vara att det blivit allt viktigare att 
kunna presentera sin verksamhet med något ytterligare än enbart genom finansiel-
la mått och nyckeltal. Det har genom forskning visats att finansiella nyckeltal inte 
alltid är tillräckliga för att bedöma en verksamhets framtida vinstgenereringsför-
måga. Det krävs ett helhetsperspektiv på verksamheten för att kunna göra en ade-
kvat bedömning av dess situation. (Johnson & Kaplan 1987, s. 253-263) Utveck-
lingen mot fokusering på icke-finansiella mått som skett i den privata sektorn har 
även haft betydelse för verksamheter inom den offentliga sektorn. Offentliga 
verksamheter har tagit till sig konceptet och insett fördelarna med att få en hel-
hetsbild av sin verksamhet. (Hammer & Rolkert 2002, s. 47) Verksamheternas 
intressenter har börjat kräva allt mer detaljerad information i årsredovisningarna 
(Wennestam 1998, s. 30). Denna information hjälper intressenterna att ge en mer 
tillförlitlig bild av verksamheten samt att ge en möjlighet till en bättre värdering 
av verksamheten (Cooke 1989, s. 173). Den frivilliga redovisningen har också 
blivit ett viktigt hjälpmedel för verksamheter att visa vad de tycker är väsentligt 
och hur de vill differentiera sig (Wennestam 1998, s. 31). 
 

                                                           
1 Fortsättningsvis kommer vi använda oss av uttrycken ”frivillig information” och ”frivillig redo-
visning” som synonymer för varandra. 
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Frivillig information har legat till grund för ett flertal undersökningar under de 
senaste fyra decennierna (Ahmed & Courtis 1999, s. 35). I Sverige genomfördes 
tidiga studier i ämnet under 1970- och 1980-talen. Exempelvis genomförde T. E. 
Cooke (Senior Lecturer in Accountancy at the University of Exeter) en genomgri-
pande studie av den frivilliga redovisningen i både noterande och onoterade 
svenska företags årsredovisningar för räkenskapsåret 1985. Genom statistiska ana-
lyser kom Cooke fram till att den enskilt viktigaste variabeln för att förklara 
mängden frivillig information i svenska årsredovisningar var antalet börsnotering-
ar utanför Sverige. Andra viktiga variabler var tillgångarnas storlek och antalet 
aktieägare. (Cooke 1989, s. 176, 181, 188)  
 
En annan studie av frivillig information genomfördes av Dennis M. Patten. Un-
dersökningen genomfördes på ett urval av företag och syftade till att försöka utre-
da vilka variabler som kan förklara skillnader i mängden frivilligt redovisad social 
information i företagens årsredovisningar. Utgångspunkten i hans resonemang 
innebar att eftersom stora företag syns mer i samhället utsätts de för ett högre so-
cialt tryck. Han menade dessutom att även branschtillhörighet borde ha betydelse 
för mängden redovisad social information. Detta eftersom vissa branscher är mer 
utsatta för socialt tryck, exempelvis företag inom miljöpåverkande branscher. Re-
sultatet av studien visade att det fanns ett klart samband mellan ett företags storlek 
och branschtillhörighet och mängden redovisad social information. (Patten 1991, 
s. 297) 
 
Den forskning om frivillig redovisning som hittills bedrivits har främst inriktats 
mot privat näringsverksamhet. Det finns däremot betydligt mindre genomförda 
studier av den offentliga sektorn. Vid frivillig redovisning i dessa verksamheter 
torde helt andra drivkrafter ligga bakom redovisningen. 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Vanligt förekommande frivillig redovisning är miljörelaterad, etisk och social 
information. Emellertid är det fortfarande långt kvar till att samtliga årsredovis-
ningar på ett tydligt sätt redogör för hur mjuka värden medverkar till ett bättre 
finansiellt resultat. (Deloitte & Touche 2002) Under de senare åren har den frivil-
liga informationen angående personalfrågor blivit alltmer uppmärksammad. 
Många av de större revisionsbolagen har utvecklat rapporteringsmodeller där hu-
mankapitalet ska synliggöras. Detta sker ofta med argumentet att denna informa-
tion ska visa verksamhetens rätta värde. (Deloitte & Touche 2002) Medias ständi-
ga bevakning i ämnen såsom uppsägningar, omstruktureringar och stressrelaterade 
sjukdomar har säkert varit faktorer som lett till en ökad fokus på den personaleko-
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nomiska redovisningen.2 Med personalekonomisk redovisning menas både kvanti-
tativ och kvalitativ information som verksamheten redovisar om personalen (Jo-
hanson & Johrén 1991, s. 8). En beståndsdel i den frivilliga personalredovisningen 
är redovisningen av sjukfrånvaro. Redovisningen av denna ska genom en lagänd-
ring, vilken kommer att träda i kraft den 1 juli 2003, komma att bli obligatorisk 
för privata företag, landsting samt för kommuner. Än så länge står statliga myn-
digheter utanför lagändringen men regeringen har för avsikt att föreslå samma 
regleringar även för dessa. (Proposition 2002/03:6) 
 
Bakgrunden till propositionen, som slutligen ledde till en lagändring, var att sjuk-
skrivningar och förtidspensioneringar ökat markant under senare år. Den ökande 
sjukfrånvaron har medfört välfärdsförluster för samhället och enskilda individer. I 
samband med de undersökningar som gjordes under förarbetet till lagändringen 
om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro framkom det att sjukfrånvaron inom 
kommun och landsting visade sig vara relativt högre än inom exempelvis den pri-
vata sektorn. (Proposition 2002/03:6) 
 
Det finns ett antal problem att utreda kring kommunernas redovisning av sjuk-
frånvaro. Det går att argumentera för att vissa intressenter behöver nyckeltal an-
gående sjukfrånvaro för att få sina anspråk från redovisningen tillgodosedda 
(Persson & von Ehrenheim 2003, s. 21-25). I propositionen 2002/03:6 om obliga-
torisk redovisning av sjukfrånvaro anges att staten har ett intresse att följa verk-
samheters sjukfrånvaro för att kunna bedöma den direkta kostnaden som sjukfrån-
varon ger upphov till i samhället (Proposition 2002/03:6). Även anställda och po-
tentiella framtida medarbetare kan ha ett intresse av att ta del av nyckeltal om 
sjukfrånvaro för att få en uppfattning om hur arbetsmiljön på de olika kommuner-
na är. En följdeffekt av detta kan bli att kommunerna måste anstränga sig för att få 
ner sjukfrånvaron i sina verksamheter för att kunna konkurrera om arbetskraften. 
På en arbetsmarknad som kännetecknas av en ökad rivalitet om kompetensen och 
en minskad tillgång av arbetskraft är det viktigt för verksamheter att visa sig kon-
kurrenskraftiga i personalfrågor. (Persson & von Ehrenheim 2003, s. 21-25) Det 
har visat sig att kommunerna inom vissa yrken har haft svårigheter att behålla sin 
personal vilket bidragit till en hög personalomsättning (Johanson & Johrén 1991, 
s. 8).  
 
Även samhällsmedborgarna kan ha ett intresse av att kontrollera offentliga verk-
samheter för att se om de bedrivs på ett effektivt sätt. Om verksamheten lider av 
hög sjukfrånvaro kan detta ge antydningar om ledningsproblem eller ge indikatio-
ner om att verksamheten sköts ineffektivt. (Persson & von Ehrenheim 2003, s. 21-
25) Arbetsgivarna är också en viktig intressent. De anses ha intresse av att veta 

                                                           
2 Vi kommer i fortsättningen använda oss av begreppen ”personalekonomisk redovisning” och 
”personalredovisning” som synonymer för varandra. 
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hur arbetsmiljön påverkar de anställdas välmående. Redovisning av sjukfrånvaro 
påvisar exempelvis kostnaderna som denna innebär, vilka i sin tur kan jämföras 
med aktiva insatser för personalen t.ex. investeringar i arbetsmiljö. (Proposition 
2002/03:6) Arbetsgivarna skiljer sig dock från övriga intressenter, eftersom om de 
vill ha ytterligare information kan upplysningarna tas fram internt.  
 
Många redovisningsekonomer hävdar att det är bättre att låta praxis avgöra vad 
som ska redovisas i årsredovisningarna utöver den finansiella informationen. De 
anser att det är olämpligt att reglera i ett område inom redovisningen som är så 
pass nytt och obeprövat som icke-finansiella nyckeltal i årsredovisningarna. Det 
vore enligt dem bättre att låta praxis utforma vilken information som är lämplig 
att redovisa. (AAA Financial Accounting Standards Committee 2002, s. 353-3623) 
Även många av remissinstanserna som kommenterade regeringens lagförslag an-
gående obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro invände att det inte alltid var 
lämpligt att två verksamheter med mycket olika förutsättningar redovisade infor-
mation på exakt samma sätt (Proposition 2002/03:6). Under 1990-talet vägde lik-
nande argument tungt när riksdagen avslog två lagförslag om obligatorisk redo-
visning av personalekonomiska faktorer (Wennestam 1998, s. 29). Argument som 
framförts för reglering är att jämförbarheten mellan verksamheter främjas då 
samma nyckeltal används. Detta ökar trovärdigheten för informationen då den inte 
kan vinklas på samma sätt som annars hade varit möjligt samt då informationen 
lättare kan granskas när den standardiserats. (Wennestam 1998, s. 28) 
 
Regeringens ståndpunkt blev att obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro ska in-
föras eftersom denna leder till att arbetsgivarnas vilja att förbättra arbetsmiljön 
och minska sjukfrånvaron kommer att öka. Detta som ett resultat av att uppgifter 
kring sjukfrånvaron görs tillgänglig för fler människor. Tvingande redovisning 
kommer också att leda till att jämförelser mellan olika arbetsgivare lättare kan 
göras. (Proposition 2002/03:6) 
 
Eftersom riksdagen beslutade sig för att rösta ja till regeringens lagförslag kan 
frågan ställas hur väl förberedda kommunerna är på dessa krav. Har de redan upp-
lysningarna tillgängliga eller kommer det att krävas ett betydande arbete för dem 
att ta fram denna information? Om kommunernas redovisningspraxis redan inne-
bär att kommunerna är öppna och redovisar sin sjukfrånvaro kan det då påstås att 
riksdagen lagstiftar i onödan?  
 
En utökad redovisning kan leda till ett överflöd av information. Syftet med att 
redovisa ytterligare information angående personalförhållanden och sjukfrånvaro 
är att tydliggöra bilden av verksamheten. Det finns dock forskning som tyder på 

                                                           
3 Deras resonemang gäller främst privata företag men torde även kunna tillämpas på offentliga 
verksamheter. 
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att människor har en ytterst begränsad förmåga att tillvarata tillgänglig informa-
tion. Människor kan bara ta till sig det som de uppfattar som allra viktigast. Utök-
ning av informationsmängden i årsredovisningarna kan få effekten att det blir svå-
rare att skapa sig en klar bild av verksamheten då en överblick av informations-
massan kompliceras. (Schroeder et al. 2001, s. 51) Det är dock oklart om lagänd-
ringen kommer att leda till utökad information i kommunernas årsredovisningar 
då det inte är undersökt hur omfattande denna redovisning är i dagsläget. En in-
tressant aspekt är också varför somliga kommuner väljer att lämna viss informa-
tion i sin redovisning medan andra kommuner avstår. 
 
 

1.3 Formulering av forskningsfråga 
 
Verksamheters frivilliga redovisning har utvecklats genom ett komplext samspel 
mellan verksamheterna och deras olika intressenter. Medias och andra externa 
aktörers intresse inom området kretsar ofta kring den tilltagande sjukfrånvaron 
och vilka problem som denna kan innebära för samhället. I och med införandet av 
den kommande lagändringen angående obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro, 
och den diskussion som vi ovanstående har fört, finner vi det intressant att under-
söka vilken information gällande sjukfrånvaron som ges i kommunernas årsredo-
visningar samt att studera varför denna information redovisas. Varför redovisas 
viss information om sjukfrånvaro medan andra upplysningar inte ges i årsredovis-
ningen? Sjukfrånvaron innebär stora kostnader för kommunerna. Intressant att 
studera är därför huruvida dessa redovisas. Vidare vill vi undersöka om och i så 
fall varför det föreligger skillnader mellan kommunernas sätt att redovisa sjuk-
frånvaro. Är kommunerna förberedda inför den kommande lagändringen om obli-
gatorisk redovisning av sjukfrånvaro och redan i dagsläget redovisar informatio-
nen och är det i så fall korrekt att påstå att lagändringen inte kommer att få någon 
inverkan på kommunerna? Det kan i detta sammanhang även vara intressant att 
undersöka vad kommunerna anser om den kommande lagändringen.  
 
 

1.4 Syfte 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva vilken information angående perso-
nalens sjukfrånvaro som förekommer i kommunernas årsredovisningar samt att 
identifiera varför denna information redovisas eller inte redovisas. Vi har dessut-
om som syfte att undersöka vad den kommande lagändringen angående obligato-
risk redovisning av sjukfrånvaro kommer att få för påverkan på kommunernas 
redovisning. 
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1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att göra en del avgränsningar i vårt arbete för att dess innehåll inte ska 
bli alltför omfattande. Vi har med uppsatsen begränsat oss till att undersöka enbart 
kommuner i Skåne. Detta trots att vi är medvetna om att det av denna undersök-
ning kan vara svårt att dra några generella slutsatser av hur Sveriges samtliga 
kommuner väljer att redovisa sin sjukfrånvaro.  
 
Vi har vidare valt att enbart studera kommunernas årsredovisningar för räken-
skapsåret 2002. I några undantagsfall har vi fått titta på årsredovisningen för rä-
kenskapsåret 2001 då vissa kommuner vid startpunkten av vår undersökning inte 
färdigställt sina årsredovisningar. Anledningen till att vi enbart studerat dessa år är 
att vi vill se hur kommunerna väljer att redovisa sjukfrånvaron i dagsläget för att 
försöka dra några slutsatser huruvida lagändringen angående obligatorisk redovis-
ning av sjukfrånvaro verkligen kan tänkas få någon betydelse för kommunerna. 
 
 

1.6 Disposition 
 
Vår uppsats kommer fortsättningsvis att disponeras på följande sätt: 
 

Kapitel 2  Metod 
Här redogör vi för vilka metoder vi valt att använda oss av för att kunna genomfö-
ra vår studie. Vi beskriver hur vi gått tillväga när vi samlat in data samt vårt till-
vägagångssätt för att uppnå en bättre kvalitet på undersökningen. 
 

Kapitel 3 Teori  
I vårt tredje kapitel presenterar vi några grundläggande teorier som vi använt oss 
av vid vår analys. 
 

Kapitel 4 Personalekonomi 
Här redogör vi för betydelsen av att redovisa sjukfrånvaron sett ur ett större per-
sonalekonomiskt sammanhang. 
 

Kapitel 5 Lagstiftning 
I vårt femte kapitel behandlar vi den kommande lagändringen angående obligato-
risk redovisning av sjukfrånvaro. Vi behandlar även annan lagstiftning som på-
verkar den kommunala redovisningen. 
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Kapitel 6 Kvantitativ undersökning 
I detta avsnitt beskriver vi vår kvantitativa undersökning. Vi ger vidare en be-
skrivning av den checklista som vi använt oss av i vår studie. 
 

Kapitel 7 Kvalitativ undersökning 
I det här kapitlet behandlar vi resultatet från de tre personliga intervjuer vi genom-
fört vid vår kvalitativa del av undersökningen samt vilka likheter och skillnader vi 
funnit mellan de tre kommunerna. 
 

Kapitel 8 Analys 
Här analyserar vi det resultat som vi erhållit från våra undersökningar med hjälp 
av teorier från vårt teorikapitel samt egna tankar och reflektioner. 
 

Kapitel 9 Slutsatser 
I detta avsnitt redogör vi för de slutsatser och insikter som vi erhållit genom vår 
studie. Vi ger även förslag på vidare studier inom området. 
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2  Metod 
 
 
 
 
 
I detta kapitel behandlar vi vilka metoder vi använt oss av vid utförandet av vår 

undersökning. Vi redogör för hur vi gjort insamlingen av data samt hur vi agerat 

för att uppnå en bättre kvalitet på vår studie. 

 
 

2.1  Val av ämne 
 
Vid vårt val av uppsatsämne sökte vi efter ett område med aktualitet. Precis i in-
ledningsskedet av vårt arbete offentliggjorde regeringen sitt budgetförslag angå-
ende ökat ansvar för arbetsgivare vid sjukersättningar, vilket väckte en livlig de-
batt i media. Samtidigt kom det till vår kännedom att en lagändring som innebar 
att redovisning av sjukfrånvaro i årsredovisningarna kommer att bli obligatorisk. 
Lagförslaget hade i ett tidigt stadium väckt stort motstånd från de olika remissin-
stanserna och många menade att lagstiftning var onödig. Dessa två, kanske inte 
helt oberoende av varandra, händelser väckte vårt intresse i frågan.  
 
Vid informationssökningen upptäcke vi att ämnet fokuserats en del i tidigare 
forskning. De vetenskapliga studierna hade däremot främst inriktat sig på den 
privata sektorn och vi ansåg därför att det skulle vara intressant med en undersök-
ning av problemet även i den offentliga sektorn.  
 
Vi anser att det kan finnas en viss risk att vi påbörjade vårt arbete med en tämli-
gen förutfattad syn på problemet med sjukfrånvaro. Medias ständiga bevakning av 
problemet och den debatt som uppstått kan omedvetet ha påverkat oss. Vi har 
själv diverse erfarenheter från arbetslivet, både från privat och offentlig sektor, 
och vi har sett hur sjukfrånvaron påverkat de anställda på arbetsplatsen när de 
tvingats sålla bland arbetsuppgifterna för att hinna med samt hur de tvingats han-
tera stressen som den ökade arbetsbelastningen inneburit. 
 
 

2.2  Val av undersökningsmetod 
 
Inom samhällsvetenskapliga studier används ofta två huvudsakliga metoder, kva-
litativa och kvantitativa. Den kvalitativa metoden syftar till att ge en djupare för-
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ståelse av det som studeras eftersom färre enheter undersöks. (Holme & Solvang 
1997, s. 14) Den kvantitativa metoden går istället ut på att mäta och innebär att 
den insamlade datan omvandlas till siffror (Lundahl & Skärvad 1999, s. 94). Det 
som ska vara centralt vid val av metod är undersökningens syfte, problemställning 
samt empirin av det studerade (Andersen 1998, s. 31-34).  
 
Vi har funnit det lämpligt att använda oss av en kombination av kvalitativ och 
kvantitativ metod. Vi har valt att genomföra en totalundersökning av Skånes 
kommuners årsredovisningar för att få en överblick över vilken information som 
lämnas om sjukfrånvaron. Att vi valt att studera kommunerna i Skåne beror till 
stor del på att vi fann det intressant att studera kommunerna i våra egna hemtrak-
ter. Vi vill i samband med detta påpeka att vi är medvetna om att det inte är möj-
ligt att dra några slutsatser om hur problemet med sjukfrånvaron i den offentliga 
sektorn ser ut i alla Sveriges kommuner genom att enbart studera kommunerna i 
Skåne, vilket inte heller har varit vårt syfte med uppsatsen. Stora skillnader torde 
finnas mellan hur problemet ser ut på olika håll i landet. Däremot är det oklart om 
kommunernas redovisning av sjukfrånvaro skiljer sig åt i olika delar av Sverige. 
Vi kan dock dra en del slutledningar över hur sjukfrånvaron redovisas i södra Sve-
rige eftersom vi valt att genomföra en totalundersökning över de skånska kommu-
nernas årsredovisningar. En undersökning av Skånes samtliga kommuner torde 
därför även kunna påvisa övriga svenska kommuners beredskap över den kom-
mande lagändringen. Vi har vidare studerat några av kommunerna lite mer på 
djupet genom att genomföra personliga intervjuer med ansvariga personer för 
kommunernas personalredovisning. 
 
Det finns vidare två angreppssätt för att undersöka en företeelse, det induktiva och 
det deduktiva. Syftet med det induktiva tillvägagångssättet är att studera hur något 
ser ut i empirin och därefter dra slutsatser. Det deduktiva tillvägagångssättet syftar 
till att testa hållbarheten i teorier genom hypotesprövning. (Eriksson & Wieder-
heim-Paul 2001, s. 200) Det kan ibland vara komplicerat att skilja de båda meto-
derna åt eftersom en undersökning ofta har inslag från både deduktion och induk-
tion (Holme & Solvang 1997, s. 51).  
 
I vår studie har vi bedrivit en dokumentstudie och personliga intervjuer där vi i 
båda fallen utgått från empirin. Dokumentstudien har genomförts genom att stude-
ra kommunernas årsredovisningar och har gett oss en beskrivning över hur offent-
liga verksamheter väljer att presentera den frivilliga informationen gällande de 
anställdas sjukfrånvaro. Vi har därefter försökt att dra slutsatser från vår empiriska 
studie. 
 
Den induktiva metoden är vanligt förekommande vid explorativa undersökningar 
som bl.a. har som syfte att skapa en intressant grund för vidare forskning inom 
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outforskade områden (Andersen 1998, s. 18-19, 30). Explorativa undersökningar 
syftar till att belysa ett problemområde samt att identifiera intresseväckande frågor 
och tendenser som sedermera kan vara objekt för vidare studier (Lundahl & Skär-
vad 1999, s. 47). De studier som tidigare gjorts inom sjukfrånvaro har lagt sin 
fokus på den privata sektorn. Vi påstår därför att vårt ämnesval att undersöka den 
offentliga sektorn är tämligen outforskat och därigenom explorativt. Vår ambition 
är att ge en överblick och grund i hur problemet med sjukfrånvaron ser ut inom 
den offentliga sektorn. 
 
 

2.3  Tillvägagångssätt 

 
 

2.3.1 Insamling av data 
 
Vid arbetet med vår uppsats har det krävts bearbetning av en stor mängd data. 
Datainsamlingens främsta syfte var att ge en överblick över problemet och hur det 
uppfattades i litteraturen men också att finna data som vi kunde använda oss av 
vid vår analys.  
 
Skånes kommuners årsredovisningar är det material som vi haft som underlag för 
vår undersökning. Dessa erhöll vi genom att kontakta kommunerna via telefon 
och e-post och be dem skicka sin senaste årsredovisning till oss. Eftersom årsre-
dovisningen för räkenskapsåret 2002 inte var färdigställd hos alla kommuner har 
vi varit tvungna att i vissa undantagsfall använda oss av årsredovisningar från 
räkenskapsåret 2001. Tillsammans med kompletterande intervjuer med ansvariga 
personer för personalredovisningen på tre av Skånes kommuner, Lund, Simris-
hamn samt Sjöbo, har årsredovisningarna legat till grund för vår empiriska under-
sökning. Den främsta orsaken till vårt val av dessa tre kommuner var att vi själva 
är bosatta i de tre aktuella kommunerna. Vi fann det intresseväckande att närmare 
studera de kommuner där vi själva är boende eftersom vi anser det intressant att 
studera kommuner med vilka vi känner samhörighet. De tre kommunerna skiljer 
sig också från varandra rörande exempelvis deras geografiska läge, storlek samt 
antalet invånare och anställda. 
 
Vid vår insamling av användbar litteratur till vår uppsats började vi med att söka i 
de olika elektroniska databaserna vid universitetsbiblioteken i Lund. Sökningar i 
LOVISA, LIBRIS samt ELIN gjordes på sökord såsom sjukfrånvaro och perso-
nalredovisning för att finna lämplig litteratur. Även databaser som Artikelsök och 
Affärsdata användes för att finna passande artiklar. Vidare gav de källhänvisning-
ar som fanns i funna böcker, artiklar och tidigare skrivna studentuppsatser tips om 
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ytterligare användbart material till vår studie. Nyttiga tips om böcker och skrifter 
fick vi även från våra handledare samt från bibliotekskatalogerna på Stadsbiblio-
teken i Lund, Simrishamn och Sjöbo. Brukbar har också tidigare använd kurslitte-
ratur varit. Vi har även använt oss av sökmotorn på regeringens hemsida. Denna 
hjälpte oss att finna lämpliga offentliga utredningar som resulterat i betänkande 
och propositioner. 
 
För att ta reda på vad som är frivillig information för verksamheter att lämna om 
personalen och särskilt då om sjukfrånvaro i sina årsredovisningar har vi även 
studerat lagar och rekommendationer. Stor fokus har lagts på den proposition och 
dess förarbete som innebär en lagändring till att redovisning av sjukfrånvaro blir 
obligatorisk för företag, kommuner och landsting vid halvårsskiftet 2003. Andra 
lagar som studerats närmare är Kommunallagen, Lag om kommunal redovisning 
samt Lag om sjuklön. 
 
Materialinsamlingen gav en stor mängd data ur vilken vi sedan valde ut det som 
var relevant för vår studie. Vi har nyttjat en del litteratur, men nackdelen med 
denna har varit att den sällan i någon större utsträckning behandlat redovisning av 
sjukfrånvaro specifikt utan istället redogjort för personalredovisning ur ett större 
perspektiv. Ytterligare ett problem har varit att de flesta källor fokuserat på den 
privata och inte på den offentliga sektorn. Lagändringen angående obligatorisk 
redovisning av sjukfrånvaro har ännu inte tagits i bruk och har därför inte heller 
behandlats i litteraturen. Informationen om lagändringens effekter har vi främst 
fått i tidskriftsartiklar samt genom våra intervjuer och bygger främst på antagan-
den som gjorts. 
 
 

2.3.2 Utförandet av vår kvantitativa undersökning 
 
För att kunna genomföra vår kvantitativa studie och undersöka hur Skånes samtli-
ga trettiotre kommuner har valt att redovisa personalens sjukfrånvaro har vi an-
vänt oss av en checklista (se kapitel 6 samt bilaga 1). I checklistan har vi ställt upp 
de nyckeltal som kommunerna framöver, i och med lagändringen angående obli-
gatorisk redovisning av sjukfrånvaro i årsredovisningarna, kommer att bli skyldi-
ga att redovisa (se kapitel 5). Detta för att studera hur mycket av denna informa-
tion som redan i dagsläget redovisas av de skånska kommunerna. Vi har dessutom 
ställt upp vissa andra punkter för vad som utöver dessa lagkrav kan anses lämpligt 
att redovisa om sjukfrånvaron i kommunernas årsredovisningar.  
 
Vid utformningen av vår checklista tittade vi inledningsvis i litteraturen för att 
finna vilken information som ansågs vara väsentlig vid redovisning av sjukfrånva-
ro. Utformningen av vår checklista fortsatte därefter med att vi mer noggrant bör-
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jade studera kommunernas årsredovisningar. Vi upptäckte då att det fanns ytterli-
gare upplysningar som ofta redovisades angående de kommunalanställdas sjuk-
frånvaro. Detta medförde att vi bestämde oss för att lägga till några ytterligare 
punkter i vår checklista. Vi upptäckte dessutom att några av de punkter som vi 
valt att använda oss av i vår checklista sällan eller aldrig redovisades av de skåns-
ka kommunerna. Vi beslutade oss likväl för att behålla dessa punkter i vår check-
lista eftersom vi ansåg de intressanta att studera närmare. Utifrån genomförda 
iakttagelser i de årsredovisningar vi studerat har vi därefter beskrivit och analyse-
rat de skånska kommunernas redovisning av sjukfrånvaro. Det kan här även vara 
viktigt att påpeka att vissa kommuner redovisar ytterligare upplysningar som vi 
valt att inte ta med i vår checklista. Några av dessa kommer vi kort att beröra vid 
beskrivningen av resultatet från vår kvantitativa undersökning (se kapitel 6). An-
ledningen till att inte även dessa togs upp som punkter i vår checklista var för att 
vår tabell inte skulle bli alltför omfattande samt att upplysningarna inte var sär-
skilt vanligt förekommande i kommunernas årsredovisningar.  
 
Det som vi funnit i respektive kommuns årsredovisning om personalens sjukfrån-
varo har vi fört in i vår checklista genom att sätta ett kryss i tabellen. Vi blev 
snabbt medvetna om att vår tabell kunde bli något missvisande. Exempelvis så 
lämnade de flesta kommuner jämförelsetal över tid. Dock lämnade en del kom-
muner enbart jämförelsetal för fjolåret medan några kommuner valde att redovisa 
ett flertal år tillbaka i tiden. Vidare var det svårt att göra tolkningar på information 
som endast lämnades verbalt exempelvis över vilka åtgärder som planeras för att 
minska sjukfrånvaron. En del kommuner skrev enbart kort att det fanns ett frisk-
vårdsprogram medan andra beskrev relativt ingående ett flertal olika åtgärder som 
planerades. Trots detta har dessa kommuner bedömts lika i vår studie, då informa-
tionen trots allt redovisats i årsredovisningen, och båda versionerna har erhållit ett 
kryss i vår checklista. 
 
Antalet kryss i vår checklista har summerats både lodrätt och vågrätt. Detta för att 
se vilka kommuner som utmärker sig både positivt och negativt, men också för att 
se vilka av punkterna i vår checklista som är vanligast förekommande. Vidare går 
det då att utläsa hur många av Skånes kommuner som redan i dagsläget redovisar 
de nyckeltal som den 1 juli 2003 kommer att bli obligatoriska. 
 
 

2.3.3 Utförandet av vår kvalitativa undersökning 
 
Vi har även valt att göra en kvalitativ undersökning av de skånska kommunernas 
redovisning av sjukfrånvaro genom att genomföra personliga intervjuer i tre av 
kommunerna. Detta för att få lite mer djup i vår studie och få upplysningar om hur 
kommunernas redovisning av sjukfrånvaro genomförs, exempelvis hur de be-
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stämmer vilken information som bör ges i årsredovisningen och varför just denna 
information anses intressant att redovisa. Vi ville även diskutera vad kommunerna 
hade för åsikt om den kommande lagändringen.  
 
De tre intervjuerna gjordes i ett relativt sent skede av vårt uppsatsskrivande. Detta 
var ett medvetet val för att vi skulle ha hunnit samla in och sammanställa datan till 
vårt arbete och för att vi skulle ha haft möjlighet att erhålla så mycket kunskap på 
området som möjligt. Den kvalitativa studien genomfördes även i ett stadium där 
vi befann oss i slutskedet av vår kvantitativa undersökning. Denna hade gett oss 
en möjlighet att närmare studera hur de tre kommunerna som vi planerat att inter-
vjua redovisade sin sjukfrånvaro. Vi hade också haft tillfälle att jämföra med hur 
andra skånska kommuner valt att redovisa sjukfrånvaron. 
 
Vi har vid våra intervjuer inte utgått från några särskilda frågor. Istället har vi an-
vänt oss av vissa punkter som den tillfrågade kunnat diskutera kring. Detta för att 
inte riskera att strukturera upp intervjun alltför mycket men ändå få tillgång till 
den information som vi behövt (se bilaga 2). Denna intervjuteknik brukar i littera-
turen benämnas som semistandardiserade intervjuer (Lundahl & Skärvad 1999, s. 
116). Några dagar före intervjuerna skulle äga rum e-postade vi även några punk-
ter från vår intervjuguide till personerna som vi tänkt genomföra våra intervjuer 
med för att ge personerna lite tid att förbereda sig. Detta var även ett sätt för oss 
att bekräfta att det verkligen var den mest passande personen i kommunen som vi 
stämt träff med. Detta resulterade att vi i Sjöbo kommun istället fick träffa två 
personer eftersom de punkter vi tänkt diskutera berörde bådas arbetsområden. Vi 
har vid intervjuerna haft möjlighet att ställa följdfrågor till de tillfrågande vilket 
skapade en öppen dialog oss emellan. 
 
Vi har vid samtliga intervjuer deltagit alla tre. Detta för att dels minska risken för 
att viktiga frågor skulle glömmas bort att ställas och dels för att öka säkerheten 
vid tolkningen av intervjuerna. 
 
Efter varje avslutad intervju bad vi att få återkomma vid eventuella oklarheter 
med kompletterande frågor. Då vi sammanställt våra intervjuer skickade vi texten 
till personerna vi intervjuat via e-post. Syftet med detta var att ge de tillfrågade en 
möjlighet att granska sina svar för att minska risken för feltolkningar. Vidare kun-
de den intervjuade personen även komplettera sina svar med ytterligare informa-
tion för att minska tvetydigheter. 
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2.4 Undersökningens kvalitet 
 
 

2.4.1 Validitet och reliabilitet 
 
Vid vetenskapliga undersökningar är det viktigt att beakta validiteten och reliabili-
teten. Problem med validiteten uppstår då den valda metoden inte överensstämmer 
med det begrepp som det är tänkt att den ska mäta och att det inte finns rätt under-
lag för mätningen. (Eriksson & Wiederheim-Paul 2001, s. 38-39) Noggrannhet 
och en väl genomtänkt metod är alltså viktigt så att det som är avsett att mätas 
verkligen mäts (Holme & Solvang 1997, s. 167). Problem med reliabiliteten hand-
lar om att mätinstrumentet bör ge samma utslag varje gång undersökningen utförs 
på samma oförändrade urval, oberoende av vem som genomför undersökningen. 
Reliabiliteten ska spegla tillförlitligheten av metoden för datainsamlingen och 
avser frånvaron av slumpmässiga fel i studien. (Eriksson & Wiederheim-Paul 
2001, s. 40) Det mest kritiska i undersökningsprocessen är själva tolkandet av 
informationen och det är svårt att helt skydda sig från fel- eller övertolkningar 
(Holme & Solvang 1997, s. 290). 
 
Vid vårt uppsatsskrivande har checklistan utgjort vårt mätinstrument för den 
kvantitativa studien. Då vi använt oss av både andra författares rekommendationer 
om aspekter som bör redovisas om sjukfrånvaro och också tagit intryck vad som 
faktiskt redovisats om sjukfrånvaro i kommunernas årsredovisningar bedömer vi 
validiteten som högre än vad den hade varit om vi enbart använt oss av våra egna 
idéer. Resultatet från vår kvantitativa studie har vi fått genom att fylla i vår check-
lista. Detta anser vi även bidragit till en högre validitet eftersom tabellen stämmer 
överens med det vi avsåg att mäta. Vid vår kvalitativa undersökning försökte vi 
förbättra validiteten genom att vara tydliga vid våra frågor. Vi har även haft möj-
lighet att situationsanpassa våra intervjuer genom att vi haft en chans att ställa 
följdfrågor. Vår förhoppning är att detta har höjt validiteten eftersom möjligheten 
att hitta den rätta informationen ökat. 
 
För att öka vår kvantitativa studies reliabilitet har alla kommuners årsredovisning-
ar studerats av minst två gruppmedlemmar. Vi delade först upp samtliga årsredo-
visningar och studerade dem var och en för sig och diskuterade därefter resultatet 
tillsammans i gruppen. Detta gjorde vi för att minimera risken att någon informa-
tion förbisågs i årsredovisningen och även för att vår tolkning skulle bli så likvär-
dig och objektiv som möjligt. Vi har även kontrollerat att vi fört in våra svar på 
rätt plats i vår checklista. Vi har vid vår kvantitativa studie enbart tittat i själva 
årsredovisningen och i en eventuell separat bilaga med personalredovisning. Yt-
terligare publikationer, exempelvis nämndernas egen redovisning, har ej beaktats 
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trots att dessa kan ha innehållit information om personalens sjukfrånvaro. Det kan 
finnas en risk att det är fler kommuner än de som vi upptäckt som använder sig av 
en separat bilaga angående personalredovisning, eftersom alla kommuner ej har 
hänvisat till en eventuell separat personalredovisning i sin årsredovisning. Detta 
faktum kan ha kommit att påverka vår reliabilitet. Vidare har vi för en del kom-
muner varit tvungna att använda oss av årsredovisningen för räkenskapsåret 2001 
då de ännu inte färdigställt 2002-års årsredovisning. Vi tror dock inte att detta har 
påverkat vår undersökning i alltför hög grad då vi för några kommuner studerat 
både 2001- och 2002-års årsredovisningar och fann att det inte, för dessa kommu-
ner, inneburit stora förändringar mellan de två räkenskapsåren. Vid vår kvalitativa 
studie är vi medvetna om att vårt resultat kanske inte skulle ha blivit detsamma 
om vi valt att genomföra intervjuer med andra kommuner. För att öka reliabilite-
ten har vi dock varit noggranna med att inte ställa frågor som kan anses vara le-
dande eller på annat sätt påverka personerna vi intervjuat. 
 
 

2.4.2 För- och nackdelar med vårt metodval 
 
Vi anser att det för oss har inneburit vissa fördelar att använda en kombinations-
metod av kvantitativ och kvalitativ metod. En fördel kan vara att vi, genom att 
först ha studerat samtliga skånska kommuners årsredovisningar och eventuella 
fristående bilagor med personalredovisning, fått en god inblick i hur kommunerna 
redovisat sin sjukfrånvaro. Med hjälp av kvalitativa personliga intervjuer i tre av 
dessa kommuner har vi även kunnat förankra och få förklaringar till varför denna 
information redovisats. Intervjuerna har också bidragit till en större insikt i kom-
munernas inställning till lagändringen angående obligatorisk sjukfrånvaroredovis-
ning och hur denna kan komma att påverka kommunernas redovisning. Genom 
vårt beslut att använda oss av en kombinationsmetod hoppades vi både erhålla en 
övergripande syn samtidigt som de personliga intervjuerna skulle ge oss djupgå-
ende information. Vår förhoppning var att detta skulle öka vår möjlighet att dra 
mer långtgående slutsatser.  
 
Vårt metodval kan naturligtvis även innebära vissa nackdelar. Vi har exempelvis 
funnit det svårt att göra en fullständigt rättvis jämförelse av Skånes kommuner i 
vår kvantitativa undersökning eftersom kommunerna använder sig av olika defini-
tioner av t.ex. långtidssjukfrånvaro (se vidare 6.2.2). Nackdelen med personliga 
intervjuer är att vi kan ha missuppfattat de svar vi fått eller tolkat dem felaktigt. 
Personerna vi intervjuat kan också ha försökt ge en så positiv bild av deras kom-
mun som möjligt vilket kan ha lett till att vi inte fullständigt nått fram till sanning-
en. En nackdel kan också vara att vi, främst på grund av vår tidsbegränsning, en-
dast valt att genomföra intervjuer med tre av de skånska kommunerna. Vi upp-
täckte dock snabbt att kommunernas inställning till sjukfrånvaron och dess redo-
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visning var snarlik och vi anser därför att resultatet från vår kvalitativa undersök-
ning kan anses vara rättvisande. Att kombinera två metoder kan innebära problem 
vid tolkningen om de båda undersökningarna visar resultat i olika riktningar. I 
vårt fall har dock inte detta problem uppstått. 
 
 

2.4.3 Källkritik 
 
Vid författandet av vetenskapliga uppsatser är det nödvändigt att ha ett kritiskt 
förhållningssätt till källorna som används för att kunna värdera slutresultatet. Syf-
tet med den källkritiska granskningen är att avgöra om källorna är relevanta för 
det syfte som uppsatsen har, om de är viktiga för frågeställningen samt om källor-
na är fria från systematiska fel (Eriksson & Wiederheim-Paul 2001, s. 150). Vi har 
genomgående sedan vi påbörjade vår uppsats försökt vara kritiska till de källor vi 
tagit del av för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. 
 
Ett kriterium som kan ställas på de källor som används är att de speglar sin tid 
samt att de uppgifter som lämnas av författaren inte ligger alltför långt bort i tiden 
i proportion till händelsen som beskrivs, det s.k. samtidskravet. Det innebär att 
källorna ska vara aktuella och uppdaterade. (Eriksson & Wiederheim-Paul 2001, 
s. 151) Källans trovärdighet blir oftast högre om författaren uppfyller samtidskra-
vet, eftersom risken för att detaljer glöms bort blir mindre (Ejvegård 1993, s. 59-
61). Eftersom problemet med sjukfrånvaron har debatterats livligt i media de se-
naste åren har det skrivits en stor mängd artiklar inom ämnet. Dessa artiklar be-
skriver händelser som tidsmässigt är närstående och torde därför uppfylla sam-
tidskravet.  
 
Vid användande av källor är det även viktigt att fundera över beroendekritikskri-

teriet, vilket innebär det att utreds om flera olika källor är beroende av varandra 
och om detta i så fall kan leda till att informationen blir missvisande. Vidare är det 
väsentligt att fundera över vilket eget intresse författaren till texten kan ha haft 
och om texten är vinklad (tendenskritik). Vad har egentligen syftet och motivet 
varit med källan? (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001, s. 151) Det är därför vik-
tigt att försöka urskilja vad som är fakta och vad som är textförfattarens egna åsik-
ter och värderingar. För att försöka uppnå en så neutral bild av problemet med 
sjukfrånvaron har vi använt oss av ett flertal olika typer av källor och hoppas där-
för ha minimerat risken att vårt material till uppsatsen blivit vinklat.  
 
Vi har vid vårt uppsatsskrivande använt oss av artiklar hämtade ur revisorernas 
branschtidning Balans samt revisionsbyråns Deloitte & Touches granskning över 
verksamheternas frivilliga information i årsredovisningarna. Vi har tagit i beak-
tande att dessa typer av källor kan vara skrivna med visst konsultintresse och där-
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igenom vinstintresse. Risken att dessa källor är vinklade och eventuellt partiska 
torde därför vara större än andra källor.  
 
Många av de artiklar som vi tagit del av är hämtade ur, ofta engelskspråkiga, 
forskningstidsskrifter författade av forskare som många gånger är knutna till olika 
universitet. Denna typ av vetenskapliga artiklar borde sannolikt ha granskats på ett 
mer noggrant sätt än en artikel i en annan typ av tidsskrift. Den författande forska-
ren har förmodligen genomfört en bättre och mer genomgripande undersökning av 
ämnet före publicering i jämförelse med vad en journalist hade gjort i samma situ-
ation. Detta bör vidare också innebära att skribentens egenintressen minimeras 
under förutsättning att forskaren inte är anställd av ett företag att utreda ett pro-
blem. Att kontrollera detta i efterhand är tämligen svårt. Risken som kan uppstå, 
när en läsare tar del av engelskspråkiga källor, är att de skiftningar som finns i 
språken inte uppfattas vid översättandet och tolkandet av texten. Vidare kan det 
vara vanskligt att dra alltför stora slutsatser av en undersökning som genomförts 
på en annan kontinent eftersom det inte nödvändigtvis hade inneburit samma re-
sultat om granskningen utförts i Sverige.  
 
Vi har vidare beslutat oss för att i så liten grad som möjligt använda oss av inter-
netbaserade källor för att uppfylla äkthetskriteriet. Internetkällor har en tendens att 
inte alltid vara lika tillförlitliga och objektiva i sin framställning i jämförelse med 
andra källor. (Eriksson & Wiederheim-Paul 2001, s. 151) 
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3  Referensram 
 
 
 
 
 
I detta, vårt tredje kapitel, redogör vi för några grundläggande teorier som vi 

använt oss av vid vår analys. 

 
 
För att uppfylla syftet med uppsatsen har vi valt ett antal olika perspektiv att bely-
sa problematiken utifrån. Det finns ett flertal teorier som på olika grunder anses 
förklara varför verksamheter väljer att redovisa frivillig information. De teorier vi 
främst utgått från är de som används för att förklara varför verksamheter redovisar 
social information. Sjukfrånvaro är en del av personalredovisning som i sin tur är 
en del av social redovisning. Vi finner därför att dessa teorier torde ha relevans för 
vårt syfte.  
 
Vi anser det även viktigt att behandla det faktum att kommuner särskiljer sig 
gentemot det privata näringslivet vad gäller ett antal olika aspekter. Vi behandlar 
problemställningen utifrån ett organisatoriskt synsätt som vi anser ha implikatio-
ner för kommunernas sätt att redovisa, speciellt med avseende på varför de redo-
visar frivillig information och information om sjukfrånvaro. Vi kommer endast att 
ge en överskådlig bild av de teorier som vi behandlar. 
 
 

3.1 Intressentteorin 
 
Intressentteorin är ett sätt att beskriva en verksamhet utifrån den miljö som denna 
verkar i, med fokus på de olika grupper som har ett direkt intresse av verksamhe-
ten. Dessa grupper benämns intressenter och definieras som de individer, grupper 
och organisationer som har en utbytesrelation med verksamheten. Det är alltså en 
ömsesidig relation där intressenterna ger olika former av bidrag till verksamheten 
och får belöningar i utbyte. Intressentmodellen beskrivs ofta i litteraturen med 
utgångspunkt från företagens situation och intressenter. Den är dock giltig för alla 
typer av verksamheter, även offentliga, om än med delvis andra grupper av intres-
senter. (Bruzelius & Skärvad 2000, s. 72-74) Intressenterna utövar press på verk-
samheten för att få sina behov tillgodosedda. Verksamhetsledningen måste hante-
ra dessa behov på något sätt för att även i framtiden erhålla intressenternas bidrag 
till verksamheten. (Ljungdahl 1999, s. 42) 
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De olika intressentgrupperna har olika starkt inflytande i verksamheten (Bruzelius 
& Skärvad 2000, s. 79). I kommunerna kan nämnas de anställda och fackförbun-
den som viktiga intressenter. Även staten kan ses som en väsentlig intressent då 
denna bidrar till finansieringen av kommunernas verksamhet. Den kommunala 
verksamheten utförs på uppdrag av staten och staten hamnar därmed i en stark 
utbytesrelation med kommunerna. (Brorström et al. 1998, s. 131) Skattebetalarna 
bidrar med skattemedel och kommunens verksamhet och kommunerna är därför 
beroende av att medborgarna är villiga att tillskjuta medel.  
 
 

3.1.1 Kommunpolitikernas position i förhållande till kommunen 
 
Det ter sig för oss inte helt självklart hur de kommunala politikernas förhållande 
till kommunen ska beaktas i en intressentanalys. Politikerna utser en styrelse som 
har till uppgift att sköta vissa övergripande arbetsuppgifter i kommunerna. Politi-
kerna kan då jämföras med aktieägarna i ett företag, som utser en styrelse till att 
övergripande sköta verksamheten. Om detta synsätt används är politikerna att be-
traktas som en utomstående intressent i kommunerna. Politikerna har dock som 
uppgift att besluta om verksamhetens inriktning, omfattning och finansiering 
(Brorström et al. 1998, s. 12). De har således ett visst ansvar för hur verksamheten 
sköts. Det innebär att politikerna har fått i uppdrag av kommunernas invånare att 
utföra en viss ledningsfunktion. Politikerna kan då ses mer som en intern ledning 
och således inte som en extern intressent. Dock kommer vi i vår uppsats att be-
trakta politikerna som en extern intressent eftersom de i sin roll som politiker i 
kommunfullmäktige är skiljda från verksamheter i kommunen.  
 
Enligt intressentteorin kan ett sätt att påverka intressenternas uppfattning om 
verksamheten vara att använda sin redovisning. Kommunen kan variera sin redo-
visning och därigenom ge den bild av kommunen som de vill förmedla. (Ljung-
dahl 1999, s. 43) Kommunen kan exempelvis välja att lägga mycket tungvikt på 
de insatser som genomförts eller planeras att genomföras för att komma till rätta 
med sjukfrånvaron. På så vis visar kommunen att den tar sitt ansvar för problemet 
och hoppas därför hamna i god dager hos intressenterna. Utformningen av redo-
visning av frivillig information och sjukfrånvaro förklaras enligt detta synsätt av 
kommunens sätt att hantera relationen med kommunens intressenter. 
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3.2 Legitimitetsteorin 
 
Legitimitetsteorin har en viss likhet med intressentteorin men tyngdpunkten ligger 
istället mer på de sekundära intressenterna i verksamheten. Dessa skiljs från de 
primära intressenterna genom att de inte har ett direkt intresse i verksamheten 
utan kanske bara ett samhälleligt intresse. (Ljungdahl 1999, s. 45) Exempel på 
sådana intressenter är intresseorganisationer och massmedia. 
 
Utgångspunkten är att alla verksamheter har en form av oskrivna sociala kontrakt 
med samhället. Verksamheterna måste ständigt nå upp till samhällets godkännan-
de annars kommer de inte att överleva på sikt. För att bedriva en legitim verksam-
het måste verksamheten verka inom ramen för samhällets normer och regler samt 
se till verksamhetens mål överensstämmer med samhällets normer. (Patten 1991, 
s. 298) En komplikation är att de normer verksamheten måste följa för att upprätt-
hålla sitt kontrakt med samhället är utsatta för kontinuerliga förändringar. Verk-
samheten måste ständigt anpassa sig till dessa förändringar för att klara samhällets 
krav. Når inte verksamheten upp till dessa krav skapas en hotande brist på accep-
tans från grupper av sekundära intressenter i samhället och en brist på legitimitet 
uppstår. Tanken är att de sekundära intressenterna påverkar de primära intressen-
terna så att verksamheten bestraffas genom exempelvis en minskad efterfrågan på 
verksamhetens produkter, hårdare reglering av staten eller genom att de slutas 
erbjudas arbetskraft. (Brown & Deegan 1998, s. 22-23) 
 
Ett exempel på en samhällelig norm kan vara att verksamheter ska sträva efter att 
erbjuda en bra arbetsmiljö och vårda sin personal. Detta anses viktigt i dagens 
samhälle där de stora antalet sjukskrivningar ofta skylls på den hårda arbetsmil-
jön. Om en verksamhet har rykte om sig att ha hög sjukfrånvaro kan det uppfattas 
som att de inte erbjuder en god arbetsmiljö och kan då hotas av bristande legitimi-
tet i samhället.  
 
Litteraturen skiljer på begreppen legitimitet och legitimering. Legitimitet är det 
tillstånd som föreligger när verksamheten är i överensstämmelse med de normer 
som förekommer i samhället. Uppstår en diskrepans i detta förhållande hotas 
verksamhetens legitimitet. Legitimering är den process som verksamheten vidtar 
för att uppnå legitimitet. Ett sätt att legitimera sin verksamhet är att lämna frivillig 
information. (Brown & Deegan 1998, s. 23) 
 
Verksamheten kan ha ett antal olika strategier med att redovisa frivillig informa-
tion i legitimeringsprocessen. Ofta används dessa strategier när verksamheten har 
misslyckats med att uppnå legitimitet och vill försöka återupprätta denna. De vik-
tigaste strategierna är upplysning om verksamhetens intentioner att förändra sitt 
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beteende, manipulering av samhällets syn på verksamheten utan att behöva ändra 
sitt faktiska beteende, avleda uppmärksamhet från problemområden samt att på-
verka samhällets förväntningar på verksamhetens framtida prestationer. På detta 
sätt kan verksamheten justera skillnader mellan samhällets krav på legitimitet och 
verksamhetens faktiska förhållande genom att manipulera omvärldens uppfatt-
ning. Genom att använda dessa strategier kan verksamheten minska sin brist på 
legitimitet utan att behöva vidta några faktiska handlingar. (Ljungdahl 1999, s. 46) 
Kommunernas syfte med redovisningen av sjukfrånvaro och övrig frivillig infor-
mation är enligt detta resonemang att hindra en hotande brist på legitimitet gent-
emot samhället i övrigt.  
 
 

3.3 Kommunernas särart 
 
 

3.3.1 Traditioners betydelse inom kommunal redovisning 
 
Litteraturen resonerar kring att tidiga synsätt, modeller och metoder har en ten-
dens att leva kvar i det dagliga arbetet i verksamheten. Tidiga sätt att genomföra 
ett arbete lagrar sig som sediment i verksamheten och präglar det dagliga arbetet. 
För att skapa en förståelse för kommunernas arbetssätt och metoder är det därför 
viktigt att reflektera över hur dagens arbetssätt växt fram. Enligt detta resonemang 
bör kommunernas traditioner och invanda arbetsmetoder ha betydelse för hur de 
hanterar externredovisningen i dagsläget. (Brorström et al. 1998, s. 44)  
 
 

3.3.2 Avspeglingsorganisationer och handlingsorganisationer 
 
Organisationer kan delas in i handlingsorganisationer respektive avspeglingsor-

ganisationer. Med handlingsorganisation menas ett traditionellt företag som ver-
kar på en marknad. De karaktäriseras av att de har en affärsidé som hela organisa-
tionen arbetar mot och endast personer som delar organisationens värderingar 
rekryteras. En konsekvens av denna uppbyggnad blir att verksamheten blir hand-
lingskraftig och produktiv. Samtidigt sluter den sig från omvärlden och redovisar 
inte olika konflikter och resonemang som uppstått i organisationen. (Brorström et 
al. 1998, s. 13-14)  
 
Avspeglingsorganisationer består av kommuner och andra verksamheter som fi-
nansieras med offentliga medel. De kännetecknas av att de är flerideologiska och 
åsikter och uppfattningar ställs ständigt mot varandra. De olika uppfattningarna 
representeras av politiska inriktningar och medlemmarna uppmuntras att framföra 
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respektive partis åsikter. Den avspeglande organisationen är, tvärtemot den hand-
lingsinriktade organisationen, öppen och mån om att visa upp de skillnader och 
olika uppfattningar som finns i organisationen. En nackdel med avspeglande or-
ganisationer är att det, då det ständigt förekommer olika uppfattningar om hur 
beslut ska tas, tenderar att uppstå ineffektivitet. (Brorström et al. 1998, s. 13-14)  
Kommunernas traditionellt avspeglande karaktär torde vara en tradition som får 
avtryck i dagens arbetsmetoder även vad gäller redovisning. Den avspeglande 
organisationen karaktäriseras, som vi tidigare nämnt, av öppenhet samt en tillå-
tande attityd. Redovisningen är en del av organisationen och kan således anses 
karaktäriseras av samma typ av öppenhet och tillåtande attityd. 
 
 

3.3.3 Redovisningsnormer inom det kommunala området 
 
Det är en allmän princip att redovisning ska bygga på öppenhet och att så mycket 
information som möjligt ska redovisas (Schroeder et al. 2001, s. 198). I Rådet för 

Kommunal Redovisnings (RKR) skrift anges förutsättningar för kommunal redo-
visning och finansiell bedömning. Här anges att då kommunen handhar gemen-
samma medel, som ska fördelas i demokratisk ordning, är det en förutsättning för 
att demokrati, rättssäkerhet och effektivitet ska kunna upprätthållas att medborga-
re och beslutsfattare kan bedöma hur verksamheten sköts. Detta menar RKR stäl-
ler högre krav på insyn och öppenhet än i andra verksamheter i samhället och att 
det inte finns några argument att inte eftersträva fullständig öppenhet i den kom-
munala redovisningen. (Rådet för Kommunal redovisning 2000, s. 19) RKR avser 
med sitt resonemang främst finansiell redovisning i kommuner men torde även 
kunna tillämpas på social redovisning och därmed även redovisning av sjukfrån-
varo. Traditionen av öppenhet samt principen om att en så hög insyn som möjligt 
ska finnas i kommunerna bör ha gett avtryck i sättet att redovisa denna informa-
tion.  
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4 Personalekonomi 
 
 
 
 
 
För att förstå betydelsen av att redovisa sjukfrånvaro är det nödvändigt att sätta 

in det i ett sammanhang - personalekonomi. Detta sammanhang redogör vi för 

här i vårt fjärde kapitel. 

 
 
Personalekonomi är ett område som utvecklats de senaste årtiondena och före-
språkar att verksamheter ska upprätta en personalekonomisk redovisning. I detta 
interna dokument ska personalens betydelse i verksamheten lyftas fram. Doku-
mentet kan dock även lämpa sig för den externa redovisningen. Den information 
som redovisas i den interna personalredovisningen ses alltså i vissa fall som rele-
vant även för externa intressenter. (Arbetsgivarverket 1994, s. 8)  
 
 

4.1 Definition av personalekonomi 
 
Ett vanligt sätt att definiera personalekonomi i litteraturen och i forskningsartiklar 
är att citera AAA:s (American Accounting Association) definition : 
 

”The process of identifying and measuring data about human resources and 

communicating this information to interested parties.” Detta utvecklas i senare 
litteratur: ”It involves measuring the costs incurred by businesses firms and other 

organizations to recruit, select, hire, train and develop human assets. It also in-
volves measuring the economic value of people to organizations.” (Johanson & 
Nilson 1992, s. 4) 
 

Syftet med personalekonomi är att på ett bättre sätt lyfta fram personalfrågor. Fö-
respråkare för personalekonomi menar att dagens verksamheter har blivit allt mer 
personalintensiva och en stor del av resultatet beror på personalens förmåga. Det 
är därför nödvändigt att få en klar bild av personalförhållanden och vilka områden 
som behöver förbättras och utvecklas samt skapa underlag för beslut angående 
denna betydande resurs. I detta sammanhang nämns offentliga verksamheter som 
ett särskilt viktigt område. (Björklund & Holmqvist 1999, s. 6-8) Annorlunda ut-
tryckt kan personalekonomins syfte sägas vara: 
1. Att ge ett instrument för att strukturera och sortera personalproblem och väga 

olika alternativ mot varandra. 
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2. Att vara ett politiskt instrument för att påvisa missförhållanden i verksamheten 
och skapa argument för att genomföra satsningar och förbättringar.  

3. Att vara ett hjälpmedel för att fatta klokare beslut angående hushållning av 
personalresurser. (Gröjer & Johanson 1991, s. 23) 

 
Fokusering på förbättring av arbetsmiljön lyfts fram som ett av argumenten varför 
verksamheter ska använda sig av personalredovisning. Vid beräkningar, på exem-
pelvis investeringar om förbättringar av arbetsmiljön leder till besparingar i verk-
samheten, anges ofta minskad sjukfrånvaro som exempel på besparingar som kan 
göras. Att på detta sätt göra investeringskalkyler om arbetsmiljön, samt att ställa 
dessa mot besparingar och effektivitetshöjningar som kan göras, är det område 
inom personalekonomi som benämns personalekonomisk kalkylering. Detta är ett 
sätt att inte bara se arbetsmiljösatsningar som kostnader utan att även visa att det 
finns fördelar med att genomföra investeringar på personalen. (Gröjer & Johanson 
1991, s. 12, 66) 
 
Personalekonomi delas av teoretikerna ofta in i fyra delar varav den del där beräk-
ningen av investeringskalkyler är en del. En annan del är den personalekonomiska 
balansräkningen som syftar till att redovisa personalen som tillgångar och skulder. 
Den tredje delen är en uppställning av personalresultaträkning där de kostnader 
som personalen medför men även de intäkter de genererar lyfts fram för att få en 
helhetsbild av personalens effekt på verksamheten. Personalekonomisk redovis-
ning är den fjärde delen där statistik och kostnader om personalen redovisas för att 
få en helhetsbild över personalsituationen i verksamheten. Över lag har sjukfrån-
varo en framträdande roll inom personalekonomi då denna kan ses som ett mått på 
arbetsmiljöns kvalitet eller brist på kvalitet. (Gröjer & Johanson 1991, s. 12) 
 
 

4.2 Personalekonomisk redovisning 
 
Vi kommer främst att beskriva redovisningen av personalekonomi då det är inom 
detta område vår uppsats fokuserar. Syftet med personalekonomisk redovisning 

anges ofta vara att synliggöra verksamhetens personalförhållanden. Redovisning 
leder inte i sig till förbättringar, men kan utgöra grund för analyser, som i sin tur 
kan utmynna i aktiva handlingar för att förbättra situationen. (Arbetsgivarverket 
1994, s. 8) Exempelvis kan redovisning av sjukfrånvaron och vad denna kostar 
verksamheten leda till att problemet blir uppmärksammat av ledning och anställ-
da. Detta kan i sin tur leda till att åtgärder vidtas för att förbättra situationen. Den 
traditionella modellen över en komplett personalekonomisk redovisning innehål-
ler fyra delar, vilka relaterar till varandra enligt nedanstående modell: 
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 Källa: Gröjer 1990, s. 12 

 
 
Det centrala i modellen är en kostnadssammanställning utformad som en resultat-
räkning som visar personalkostnaderna uppdelat på exempelvis personalomsätt-
ningskostnader, frånvarokostnader och utbildningskostnader. Utifrån personalre-
sultaträkningen beskrivs personalsituationen i verksamheten med hjälp av de öv-
riga delarna i modellen. Personalfotnoterna kan ses som fotnoterna i en traditio-
nell resultaträkning och ger utförligare beskrivningar över hur personalkostnader-
na fördelat sig, exempelvis uppdelat på kön och yrkesgrupper. Personalnyckelta-
len ska ge möjlighet att kunna göra jämförelser mellan olika enheter i verksamhe-
ten samt mellan olika tidsperioder. Personalberättelsen ska ge en verbal beskriv-
ning av året för att ge ett sammanhang till siffrorna i kostnadssammanställningen. 
Uppföljning av tidigare genomförda investeringar kan lämpligen även göras i per-
sonalberättelsen. 
 
En femte del som redovisningen kan innehålla är en beskrivning av åtgärder för 
att förbättra de olika posterna. Detta är en viktig del då det ofta läggs ner mycket 
tid på redovisning av personalförhållanden utan att det alltid tas tag i problemet 
och vidtas åtgärder. Om det sätts som mål att i redovisningen ställa upp vilka åt-
gärder som ska vidtas tvingas det tänkas i termer av lösningar på problemen. 
(Björklund & Holmqvist 1999, s. 18)  
 

Personal- 
resultaträkning/ kos-

tads- sammanställning. 
        År 1        År 2      

.             . 

.             . 

.             . 

.             . 

.             . 

.             . 

.             . 
_             _ 
x             y 

 

Personal- 
berättelse 
-ger sammanhang 
och förklaring till 
siffror samt beskriver 
viktiga händelser 
under året. Uppfölj-
ning av tidigare 
satsningar bör också 
redovisas.  

Personalnyckeltal 
-ger möjlighet att 
göra jämförelser 
mellan enheter och 
tidsperioder. 

Personalfotnoter/ 
sammanställning 
av personalstati-
stik 
-ger en utförlig bild 
av personalen och 
utvecklar de olika 
kostnadsposterna.  
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Vad gäller nyckeltal finns det ett flertal olika sätt att redovisa. Litteratur på områ-
det tar ofta upp mått som kan hjälpa till att få en bättre förståelse av omfattningen 
av sjukfrånvaron i förhållande till storleken på verksamheten. Ett exempel på ett 
sådant mått är sjukfrånvaron i förhållande till den ordinarie arbetstiden. I litteratu-
ren nämns även att det är viktigt att använda samma nyckeltal varje år för att kun-
na genomföra jämförelser med tidigare år. (Björklund & Holmqvist 1999, s. 42) 
 
I sammanställningen av personalstatistik anses det lämpligt att dela upp sjukfrån-
varon på olika sätt t.ex. på ålder, kön och sjukdomar. Denna statistik har som syfte 
att ge material för djupare analys än vad som skulle ha varit möjligt enbart utifrån 
modellens övriga delar. (Gröjer 1990, s. 12) 
 
Med Gröjers modell kan samma företeelse beskrivas ur flera olika perspektiv. 
Exempelvis kan sjukfrånvaro förekomma i modellens samtliga delar: som en post 
i kostnadssammanställningen, som nyckeltal t.ex. i relation till total arbetstid, som 
statistik t.ex. uppdelat på män och kvinnor samt i personalberättelsen på ett mer 
övergripande sätt. På detta sätt fås en bättre helhetsbild av problemet.  
 
 

4.3 Betydelsen av personalekonomisk information 
 
Johanson och Nilson har gjort en serie studier som syftat till att utreda huruvida 
personalekonomisk information har någon påverkan på människor. Studierna syf-
tade till att undersöka huruvida personalekonomiska beräkningar påverkar besluts-
fattandet, hur uppfattningen om personalområdet påverkas samt om personaleko-
nomisk information leder till några konkreta handlingar. Samtliga dessa studier 
visade att personalekonomiska beräkningar är användbara och leder till ett ändrat 
handlingssätt. (Johanson & Nilson 1992, s. 7) 
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5 Lagstiftning 

 
 
 
 
 
I det här avsnittet kommer vi att behandla den kommande lagändringen angående 

obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro. Vi kommer vidare att behandla annan 

lagstiftning som påverkar kommunernas redovisning. 

 
 

5.1 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 
 
 

5.1.1 Bakgrund 
 
Den tredje oktober 2002 lämnade regeringen över proposition 2002/03:6 angåen-
de obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro till riksdagen. Bakomliggande orsaker 
till propositionens framkomst var de senaste årens kraftigt ökande sjukfrånvaron. 
Den ökande sjukfrånvaron hade medfört välfärdsförluster för samhället och för 
enskilda individer och utgifterna för sjukpenningen hade ökat väsentligt. Förun-
dersökningar hade dessutom påvisat att sjukfrånvaron inom kommun och lands-
ting var relativt högre än bland anställda inom statliga och privata verksamheter. 
(Proposition 2002/03:6) 
 
Redan tidigare har många arbetsgivare varit tvingade att lämna vissa uppgifter om 
sina verksamheters sjukfrånvarosituation. Sedan början av år 2000 hade Statistis-
ka centralbyrån (SCB) hämtat in vissa individuppgifter från den privata sektorn 
rörande den korta sjukfrånvaron, d.v.s. den sjukfrånvaro som är fjorton dagar eller 
kortare, i företag med upp till 49 anställda. Detta skedde på uppdrag från Riksför-
säkringsverket (RFV). I begreppet ”individuppgifter” ingår personnummer, den 
tid under vilken sjukfrånvaron varat, antalet helt ersatta dagar och antalet partiellt 
ersatta dagar. Från och med första kvartalet 2002 ingår alla verksamheter i under-
sökningen och inte bara de från den privata sektorn. SCB inhämtande av uppgifter 
sker hos arbetsgivare med färre än 99 anställda. För de verksamheter med ett-
hundra eller fler anställda används en totalräkning istället för en individräkning. 
Om SCB vänder sig till en arbetsgivare för information om sjukfrånvaro är denne 
skyldig att lämna ut uppgifterna. Även RFV tar fram sjukfrånvarostatistik med 
hjälp av de individuppgifter som arbetsgivarna lämnar. Denna information som 
SCB och RFV under några år tvingat svenska verksamheter att lämna ut är inte de 
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uppgifter som vid halvårsskiftet 2003 kommer att bli obligatoriska att redovisa i 
verksamheternas årsredovisningar. (Proposition 2002/03:6) 
 
Innan propositionen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro framlades hade 
regeringen, några år tidigare, tillsatt en person att ta fram en handlingsplan för 
ökad hälsa i arbetslivet. En av delrapporterna mynnade ut i att regeringen i sin 
budgetproposition för 2002 lade fram ett åtgärdsprogram i elva punkter för ökad 
hälsa i arbetslivet. En av punkterna var att det inom den offentliga sektorn skulle 
börja redovisas om de anställdas hälsoläge. Regeringen ville nu undersöka om 
detta även var möjligt att genomföra inom den privata sektorn. Utredningens slut-
betänkande kom i januari 2002. Här ansågs det bl.a. att det skulle införas en skyl-
dighet i Årsredovisningslagen att lämna uppgift om genomsnittlig sjukfrånvaro i 
årsredovisningen även för myndigheter och andra organisationer som inte vanligt-
vis omfattades av Årsredovisningslagen. (SOU 2002:5) Regeringskansliet fick 
under våren 2002 i uppdrag att ta fram ett förslag på obligatorisk redovisning av 
sjukfrånvaro. Förslaget skulle omfatta såväl den privata som den offentliga sek-
torns arbetsgivare. Promemorian uppvisades i maj 2002 och hade då även kom-
menterats av olika remissinstanser. Ur denna process tog därefter regeringens 
proposition form. (Proposition 2002/03:6) 
 
Den tredje oktober 2002 lämnade regeringen över propositionen angående obliga-
torisk redovisning av sjukfrånvaro till riksdagen som röstade ja till förslaget. Lag-
ändringen kommer att träda i kraft den 1 juli 2003 och ska praktiseras för första 
gången det räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2002. Informationen 
om sjukfrånvaron behöver enbart lämnas för tiden efter den 30 juni 2003. (Propo-
sition 2002/03:6) 
 
 

5.1.2 Vad innebär lagändringen? 
 
Lagändringen angående obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro kommer att in-
nebära en skyldighet för privata arbetsgivare, kommuner och landsting att redovi-
sa uppgifter om de anställdas sjukfrånvaro i årsredovisningens förvaltningsberät-
telse. Sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid. Med ordinarie arbetstid menas den formulering som Svenskt Näringsliv 
och Arbetsgivarverket använder sig av i sina tidsanvändningssystem: ”Den avta-

lade ordinarie arbetstiden uttryckt i det sammanlagda antalet timmar för den ak-

tuella redovisningsperioden”. Den ordinarie arbetstid är arbetstid i överensstäm-
melse med kollektivavtal eller annat avtal dock inte övertid. (Proposition 
2002/03:6) 
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Sjukfrånvaron ska även redovisas mer detaljerat i form av uppgifter om sjukfrån-
varo fördelat på män och kvinnor samt uppdelat i åldersintervallen 29 år eller yng-
re, 30-49 år och 50 år eller äldre. Sjukfrånvaron för de nämnda undergrupperna 
ska anges i procent av årets totala ordinarie arbetstid. Om antalet anställda i grup-
pen är högst tio eller om det går att peka ut en enskild person med uppgifterna ska 
ingen redovisning, av sjukfrånvaron för gruppen, ske. (Proposition 2002/03:6) 
 
Årsredovisningen ska även innehålla information om verksamhetens långa sjuk-
frånvaro. Verksamheterna ska redovisa den andel av de anställdas sjukfrånvaro 
som avser en sammanhängande period av sextio dagar eller mer. Tidigare fanns 
det ingen allmän etablerad precisering av begreppet långtidssjukfrånvaro. Därför 
har regeringen dragit gränsen vid sextio dagar med hänvisning till att RFV använt 
sig av denna definition i somliga av sina rapporter. När verksamheten ska faststäl-
la om sjukfrånvaron pågått i sextio dagar eller mer ska de använda sig av kalen-
derdagar och inte arbetsdagar. Långtidssjukfrånvaron ska relateras till den ordina-
rie arbetstiden och ska anges som en procentsats i relation till den totala sjukfrån-
varon. (Proposition 2002/03:6) 
 
Den kommande lagändringen behöver inte tillämpas av de verksamheter som un-
der de två senaste räkenskapsåren i medeltal haft tio anställda eller färre och inte 
heller för anställda i utlandet. Skyldigheten att lämna uppgifter om sjukfrånvaron 
omfattar ej koncernredovisningen eller den gemensamma förvaltningsberättelsen i 
kommunal verksamhet som sköts av andra juridiska personer. (Proposition 
2002/03:6) 
 
Lagändringen kommer att införas i Lag (1997:614) om kommunal redovisning. I 
lagen kommer det dels att införas en ny paragraf i 4 kap. 1 a § och dels kommer 
det att ske ett tillägg i 8 kap. 1 § (se bilaga 3). 
 
 

5.2 Kommunallagen och Lagen om kommunal redo-
visning 

 
Kommunerna kan ha intern och extern redovisning beroende på vem redovisning-
en vänder sig till. Den interna redovisningen används främst för att styra verk-
samheten mot den strategi som satts upp. Denna redovisning är inte reglerad i lag 
utan det är upp till varje verksamhet att själva formulera denna efter deras specifi-
ka förutsättningar och behov. Den externa redovisningen ska innehåll löpande 
bokföring, årsbokslut och årsredovisning. (Proposition 2002/03:6) Årsredovis-
ningens huvudsakliga syfte är att ge information till intressenterna så att dessa kan 
göra en bättre bedömning av verksamhetens framtid (Cooke 1989, s. 173).  
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När det gäller staten och kommunerna så har den externa redovisningen en sär-
skild betydelse för möjligheten till kontroll och uppföljning av verksamheten och 
medelsförvaltningen (Proposition 2002/03:6). Den externa redovisningen i kom-
munerna är författningsreglerad och de är exempelvis skyldiga att upprätta årsre-
dovisningar (KL 8 kap. 16 §). Hur kommunerna ska utforma sin årsredovisning 
regleras i Lag (1997:614) om kommunal redovisning där det framkommer att 
kommunernas årsredovisning ska innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträk-
ning, balansräkning och en finansieringsanalys. Skillnaden mot privata verksam-
heter är att kommunerna inte har någon motsvarighet vad gäller tilläggsinforma-
tion som Årsredovisningslagen kräver. Förvaltningsberättelsen är istället den del i 
kommunernas årsredovisning som har en mer central roll. (Proposition 2002/03:6) 
Kommunernas förvaltningsberättelse ska innehålla all väsentlig information ex-
empelvis angående personalförhållanden. Kommunerna är även skyldiga att läm-
na upplysningar i förvaltningsberättelsen som är väsentliga för deras resultat eller 
ställning men som inte ingår i balans- och resultaträkningen. Andra omständighe-
ter som är viktiga för kommunernas styrning och uppföljning ska även redovisas 
(Lag om kommunal redovisning 4 kap. 1 §). Vilken information som bör anses 
vara ”väsentlig” är upp till varje kommun att själva göra en bedömning. 
 
 

5.3 Lag om sjuklön 
 
I Lag (1991:1047) om sjuklön framkommer det att arbetstagaren har rätt till sjuk-
lön från sin arbetsgivare. Arbetsgivaren är skyldig att betala ut sjuklön från dag 
två till och med dag fjorton. Denna uppgår till åttio procent av den ordinarie lö-
nen. Lagen om sjuklön behandlar även vad som krävs för att arbetstagaren ska 
vara berättigad till sjuklön samt att arbetsgivarna kan försäkra sig mot för omfat-
tande sjuklönekostnader. Lagen är tvingande och kan inte avtalas bort.  
 
Från dag femton till dag nittio står den kommunala arbetsgivaren för tio procent 
av den anställdes ordinarie lön enligt ett avtal mellan kommunen och de kommu-
nalanställdas fackförbund. Resterande sjuklön betalas ut av Försäkringskassan i 
den kommun där den sjukskrivne är bosatt. Därefter har kommunen ansvar enbart 
för utbetalningen av sociala avgifter och semesterersättning. Detta ansvar gäller 
sjukskrivningens första sex månader. (Björklund 2003) 
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6 Kvantitativ undersökning 
 
 
 
 
 
I detta avsnitt beskriver vi den kvantitativa undersökning som vi har genomfört 

genom att undersöka Skånes kommuners årsredovisningar. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av den checklista som vi använt oss av i vår studie. 

 
 

6.1 Checklistans utformning 
 
Vid vår kvantitativa undersökning har vi använt oss av en särskild checklista (se 
bilaga 1). Vi har valt att dela upp denna i rubrikerna kostnader, antal dagar, 

grupper, layout och övrigt. Vi kommer här att motivera valet av de punkter som vi 
valt att använda oss av i vår checklista.  
 
I vår checklista har vi tagit med samtliga nyckeltal som den 1 juli 2003 kommer 
att bli obligatoriska att redovisa i verksamheters årsredovisningar. Utvecklingen 
av de punkter som vi vidare valt att inkludera i vår checklista, när det gäller redo-
visning av sjukfrånvaro, är sammanställda utifrån vad olika teoretiker anser att 
verksamheter bör redovisa när det gäller personalredovisning och då främst redo-
visning av sjukfrånvaro. Vi har även använt oss av ett induktivt tillvägagångssätt. 
Ytterligare information om arbetsgången kring vår checklista återfinns i vårt me-
todkapitel, avsnitt 2.3.2. 
 
 

6.1.1 Kostnader 
 
Gröjer anser att det är viktigt att verksamheter lyfter fram sina kostnader för per-
sonalen. Vi har därför valt att under denna rubrik undersöka i vilken utsträckning 
kommunerna väljer att redovisa årets kostnader för sjukfrånvaro och har främst 
studerat om denna information lämnats verbalt i texten. Eftersom vi anser att in-
formation som lämnas om kommunens totala kostnader för sjukfrånvaro inte alltid 
är rättvisande, då kommunerna inte har lika många anställda, valde vi även att 
studera hur många av kommunerna som delat upp dessa kostnader per förvaltning 

samt per anställd. Lämnar kommunerna denna typ av information underlättas en 
jämförelse mellan andra kommuner men också mellan kommunens olika avdel-
ningar.  
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Vi har vidare studerat, i enlighet med Gröjers modell, om det går att utläsa några 
av dessa kostnader eller kostnader för åtgärder i kommunens resultaträkning. Vi 
fann även att kommunerna ofta redovisade en särskild investeringsredovisning där 
de redovisade vilka investeringar som genomförts under räkenskapsåret. Vi beslu-
tade oss därför för att även här söka efter kostnader som kunde förknippas med 
kommunens sjukfrånvaro. Vi har bl.a. sökt efter nyckelord som ”arbetsmiljö” och 
”friskvårdssatsningar”. 
 
 

6.1.2 Antal dagar 
 
Under denna rubrik har vi studerat hur de skånska kommunerna redovisar den 
sjukfrånvarotid som personalen haft under räkenskapsåret. När vi började studera 
de skånska kommunernas årsredovisningar lite närmare fann vi att information 
angående det totala antalet sjukdagar eller sjuktimmar för personalen samt anta-

let sjukdagar per anställd ofta angavs. Vi bestämde oss därför för att använda oss 
av dessa två punkter i vår checklista. Att ställa det totala sjukfrånvarotiden i rela-
tion till antalet anställda stämmer även överens med Gröjers resonemang att an-
vända relationstal för att underlätta jämförelser över tid och mellan olika enheter. 
Vidare har vi under denna rubrik studerat två av de nyckeltal som vid halvårsskif-
tet 2003 kommer att bli obligatoriska; sjukfrånvaron i relation till total arbetstid 

och antal eller andel långtids- respektive korttidssjukskrivningar. Enligt den 
kommande lagändringen ska de båda nyckeltalen redovisas i procent av räken-
skapsårets totala ordinarie arbetstimmar.  
 
 

6.1.3 Grupper 
 
Gröjer anger i sin modell att det i samband med personalresultaträkningen bör 
anges en fotnot där sjukfrånvaroomfattningen redovisas uppdelad på kön och i 
yrkesgrupper. Vi fann även vid vår undersökning av kommunernas årsredovis-
ningar att andra uppdelningar på grupper var vanliga exempelvis åldersgrupper. 
Redovisningen av dessa tre grupper beslutade vi oss för att under denna rubrik 
studera närmare. Uppdelningen på kön och i ålderskategorier är dessutom två av 
de nyckeltal som den 1 juli 2003 kommer att bli obligatoriska att redovisa. Denna 
redovisning ska då ske i procent av årets totala ordinarie arbetstimmar. 
 
Vidare har vi under denna rubrik, efter egen idé, undersökt om de skånska kom-
munerna redovisar om det finns några särskilda grupper med låg respektive hög 

sjukfrånvaro. Vi har enbart studerat om de skånska kommunerna redovisat dessa 
punkter verbalt i texten men informationen gick även ofta att läsa ut i flera av de 
andra kommunerna i diagram eller tabeller. Vid vår första anblick i kommunernas 
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årsredovisningar upptäckte vi att några kommuner även redovisade hur stor andel 

av personalen som haft få eller inga sjukdagar under räkenskapsåret. Vi beslöt 
oss därför för att lägga till detta som en punkt i vår checklista. 
 
 

6.1.4 Layout 
 
Vi beslutade oss vidare för att studera hur kommunerna valt att utforma sin redo-
visning av sjukfrånvaro eftersom vi upptäckte att detta var något som varierade. 
En del kommuner valde att redovisa sjukfrånvaron under en egen rubrik i sam-
band med annan information om sin personal medan andra kommuner valde att 
lägga all sin personalredovisning i en separat fristående bilaga som komplemente-
rar årsredovisningen. För att underlätta läsningen och tolkningen av informationen 
om sjukfrånvaron valde många kommuner att använda sig av grafik t.ex. tabeller 
eller diagram. I Gröjers modell beskrivs att det är viktigt att verksamheter anger 
olika relationstal för att underlätta jämförelser mellan olika enheter och år. Vi har 
därför även studerat hur många kommuner som redovisat jämförelsetal mellan 
dels tidigare år och dels mellan kommunernas olika förvaltningar. 
 
 

6.1.5 Övrigt 
 
Gröjer anser att verksamheter i en personalberättelse genom verbal beskrivning 
bör ange viktiga händelser och åtgärder som skett under räkenskapsåret. Vi beslu-
tade oss därför att studera huruvida kommunerna redovisade åtgärder för att 

minska sjukfrånvaron. Enligt Gröjer bör dessutom verksamheter redovisa de ar-

betsskador och olyckor som inträffat under räkenskapsåret. Även detta blev därför 
en punkt i vår checklista. Vi ansåg det vidare intressant att se hur många av kom-
munerna som redovisade vilka bakomliggande orsaker som fanns till sjukfrånva-
ron samt om det gavs information om vilka typer av sjukdomar som var vanligt 
förekommande som anledning till sjukskrivning.  
 
 

6.2 Resultatet från vår kvantitativa undersökning 
 
Vi upptäckte vid vår kvantitativa undersökning att samtliga Skånes kommuner 
redan i dagsläget valt att lämna viss information om de anställdas sjukfrånvaro i 
sina årsredovisningar. Ofta skedde denna redovisning i årsredovisningens förvalt-
ningsberättelse. Däremot skiljde sig kommunerna betydligt åt i vilken utsträck-
ning de lämnat information och även vilka uppgifter som de valt att redovisa.  
 



Kapitel 6  Kvantitativ undersökning 

 38

6.2.1 Kostnader 
 

Årets kostnader för sjukfrånvaro 
61 % av kommunerna i Skåne (20 st.) hade valt att redovisa hur stora räkenskaps-
årets kostnader för sjukfrånvaro hade varit. Hur kostnaderna redovisats skiljde sig 
däremot betydligt mellan de skånska kommunerna. 
 
Nio kommuner hade redovisat hur stora de totala utgifterna för sjuklön inklusive 
sociala avgifter hade varit under räkenskapsåret. Somliga av dessa nio kommuner 
hade använt sig av uttrycket direkta kostnader men inte närmare definierat vad 
som menades med detta begrepp. Ibland hade de sociala avgifterna utelämnats vid 
redovisningen av kostnaden för sjuklön.  
 
Vi fann vidare att två kommuner hade redovisat arbetsgivarens kostnader fördelat 
dels på sjukfrånvaroperioden från dag två till dag fjorton, dels på den sjukfrånvaro 
som var längre än två veckor och upp till nittio dagar. Detta hänger troligtvis 
samman med det avtal som kommunerna slutit med de anställdas fackförbund om 
att betala hela sjuklönen, som uppgår till åttio procent av lönen, för den sjukskriv-
ne till dag fjorton och därefter tio procent av densamma till dag nittio.  
 
Fem kommuner hade enbart valt att redovisa den del av kostnaden för sjukfrånva-
ro, både sjuklön och sociala avgifter, för de första två veckorna. Dessa kommuner 
redovisade varken de indirekta kostnaderna, exempelvis kostnader för vikarier och 
kvalitetsförsämringar, eller de övriga direkta kostnaderna som uppstår då kommu-
nen är skyldiga att betala de tio procent av sjuklönen efter tvåveckorsperioden. 
 
Åstorps kommun hade valt att göra en något annorlunda uppställning över sina 
kostnader genom att redovisa kostnaden för sjukfrånvaro från dag ett till dag tju-
goåtta. Kostnaden delades upp dels på sjuklön men också på de tillkommande 
arbetsgivaravgifterna. 
 
Somliga kommuner hade i sina årsredovisningar påpekat att de kostnader för sjuk-
frånvaro som angivits var inklusive personalomkostnader men inte närmare be-
skrivit vad dessa omkostnader innebär. 
 
Det som var gemensamt för samtliga studerade kommuner var att inga av dem 
redovisat något belopp där de uppskattat hur stora de indirekta kostnaderna för 
sjukfrånvaro varit under räkenskapsåret. Många kommuner hade angett att ”de 

totala kostnaderna för sjukfrånvaro har uppgått till…” men ej närmare beskrivit 
vad som ingår i dessa totala kostnader.  
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Några kommuner hade kortfattat beskrivit att förutom kostnaderna för sjuklön 
även tillkom diverse rehabiliteringskostnader exempelvis anpassningsåtgärder, 
företagshälsovård och behandling. Kommunerna beskrev vidare att det i samband 
med att kommunen inte kan erbjuda den långtidssjukskrivne något arbete även 
kan uppstå kostnader för avvecklingsåtgärder och avgångsvederlag. Vidare indi-
rekta kostnader beskrivs vara administration, vikarier och kvalitetsförsämringar. 
Inga av kommunerna hade däremot försökt uppskatta hur stora dessa kostnader 
varit.  
 
På grund av att de kommuner som redovisat sina kostnader för sjukfrånvaro har 
valt att göra detta på olika sätt och även använt sig av olika definitioner försvåras 
en jämförelse mellan kommunerna. Den kommande lagändringen kommer inte att 
innebära någon förbättring på denna front då den inte kommer att tvinga verksam-
heterna att redovisa sina kostnader. En jämförelse försvåras naturligtvis även av 
att de olika kommunerna inte haft lika många anställda och därigenom olika höga 
kostnader. Vi anser vidare att en uppskattning av de indirekta kostnaderna borde 
genomföras eftersom vi tror att en helhetsbild av sjukfrånvarokostnaderna kan ge 
en bättre förståelse över sjukfrånvaroproblemets omfattning. 
 

Sjukfrånvarokostnad per anställd 
Om kommunerna istället valt att dela upp sina kostnader på antalet anställda hade 
en sådan jämförelse kunnat bli möjlig. Vi fann dock vid vår undersökning att inga 
av de skånska kommunerna hade valt att redovisa detta relationsmått av den totala 
kostnaden för sjukfrånvaro.  
 

Sjukfrånvarokostnad per förvaltning 
Inte heller hade många kommuner valt att dela upp kostnaderna för sjukfrånvaro 
på respektive förvaltning. Endast 15 % av kommunerna hade redovisat denna 
punkt. 
 
Enligt oss kan detta vara bra information att ange i årsredovisningen eftersom 
intressenterna lättare kan göra jämförelser samt få en bild av var i verksamheten 
det största problemet med sjukfrånvaro finns. (Se vidare vid jämförelsetal, avsnitt 
6.2.4) 
 

Kostnader i resultaträkningen eller investeringsredovisning 
För att studera hur många kommuner som valt att redovisa kostnader för sjukfrån-
varo och åtgärder för att förebygga denna bestämde vi oss för att studera kommu-
nernas resultaträkningar närmare. Vi fann dock att inga skånska kommuner valt 
att särredovisa denna typ av kostnader här. Istället upptäckte vi att kommunerna 
redovisade sina investeringar i en särkskild investeringsredovisning. I två av de 
totalt trettiotre skånska kommunerna kunde vi hitta åtgärder som direkt kunde 
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förknippas som förebyggande åtgärder för att minska sjukfrånvaron. I båda fallen 
handlade det om arbetsmiljöåtgärder. Sådana satsningar förekommer säkert i 
samtliga skånska kommuner, men de allra flesta kommuner hade valt att redovisa 
alla årets investeringar i klumpsummor för respektive förvaltning och det gick 
därför inte att utläsa om det hade satsats pengar på investeringsobjekt som direkt 
kunde hänföras till sjukfrånvaron. Det är naturligtvis även möjligt att denna typ av 
kostnad inte har kunnat urskiljas i verksamheten eller att beloppen inte ansetts 
vara väsentliga. 
 
Ofta kunde de investeringar som angavs i investeringsredovisningen indirekt för-
knippas med förebyggande åtgärder för sjukfrånvaro. Exempelvis hade vissa 
kommuner angivit att utbyte av ventilation eller mögelsanering hade skett under 
räkenskapsåret. Dessa insatser torde leda till en bättre arbetsmiljö som på sikt 
även borde bidra till en minskning av sjukfrånvaron.  
 
 

6.2.2 Antal dagar 
 

Totala antalet sjukdagar eller sjuktimmar 
58 % av de skånska kommunerna hade valt att redovisa den totala sjukfrånvaroti-
den. Majoriteten av kommunerna, samtliga förutom Vellinge kommun, hade valt 
att redovisa sin sjukfrånvaro i sjukdagar istället för sjuktimmar. 
 
Få av kommunerna hade redovisat hur de gått till väga om en anställd inte varit 
sjuk en hel dag utan istället bara några timmar. Simrishamns kommun hade dock 
angivit att de räknat samman sjukdagar så att exempelvis två halva sjukdagar blir 
en hel. Höörs kommun hade istället uppgivit att om en anställd var sjuk en halv 
dag redovisades detta trots allt som en hel dags sjukfrånvaro. I båda fallen blir 
redovisningen missvisande. Hade dessa kommuner istället valt att redovisa sin 
sjukfrånvaro i antalet timmar hade problemet kunnat undvikas. 
 
Några kommuner hade valt att redovisa en annan uppställning av frånvarotiden – 
antalet sjuktillfällen. Denna anser vi vara missvisande eftersom det egentligen inte 
säger särskilt mycket. Det görs ingen skillnad på någon som varit sjukfrånvarande 
i en dag och på en anställd som varit sjukskriven i flera år. Endast då kommunerna 
väljer att redovisa annan kompletterande information, som exempelvis ovanståen-
de nämnda totala antalet sjukdagar, anser vi informationen vara givande. 
 

Antalet sjukdagar per anställd (sjuktal) 
Sjuktalet var den vanligaste förekommande informationen som angavs angående 
sjukfrånvaron i de skånska kommunernas årsredovisningar. Denna redovisades av 
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85 % av kommunerna. Vissa kommuner hade även valt att redovisa sjuktalet upp-
delat på olika förvaltningar, yrkesgrupper eller åldersgrupper. 
 

Sjukfrånvaron i relation till total arbetstid 
Att redovisa sjukfrånvaron i relation till den totala arbetstiden är ett nyckeltal som 
den 1 juli 2003 kommer att bli obligatoriskt. Dock var det endast 52 % av de 
skånska kommunerna som redan för räkenskapsåret 2001 eller 2002 lämnat denna 
uppgift. Av dessa hade samtliga, förutom Bromölla kommun, till synes lämnat 
uppgifterna i enlighet med den kommande lagändringen.  
 
Enligt den kommande lagändringen ska nyckeltalet anges i procent av den totala 
ordinarie arbetstiden under räkenskapsåret. Den ordinarie arbetstiden ska vara 
uttryckt i timmar för perioden. Eftersom få kommuner hade redovisat sin totala 
sjukfrånvarotid i timmar utan istället redovisat densamma i dagar, tror vi att 
kommunernas uträkning av nyckeltalet är felaktig om det ska ses i enlighet med 
den kommande lagändringen. Detta har dock inte varit möjligt för oss att påvisa 
då vi endast funnit en av kommunerna som närmare beskrivit hur de räknat ut det 
aktuella nyckeltalet. Detta var Bromölla kommun och de hade räknat ut nyckelta-
let genom att använda sig av det totala antalet arbetsdagar, vilket enligt den kom-
mande lagändringen, kommer att vara ett felaktigt beräkningssätt. 
 
Många kommuner hade valt att endast lämna denna information i diagramform, 
ofta i ett cirkeldiagram, som åskådliggör hur den totala arbetstiden använts t.ex. åt 
semester, föräldraledighet och, som vi studerat, sjukfrånvaro. I den kommande 
lagändringen är det ej angivet hur informationen ska ges och det torde därför även 
fortsättningsvis vara tillåtet att redovisa nyckeltalet på detta sätt under förutsätt-
ning att även procentsatser anges. 
 

Antal eller andel långtids- och korttidssjukskrivningar 
52 % av de undersökta kommunerna hade valt att dela upp den totala sjukfrånva-
ron i långtids- respektive korttidssjukskrivningar. Detta redovisades varierande 
antingen som en andel eller som antal dagar av den totala sjukfrånvaron. Att redo-
visa andelen långtidssjukskrivna är ett nyckeltal som också kommer att bli obliga-
toriskt när lagändringen träder i kraft 2003. Långtidssjukskrivningen ska då räk-
nas som den sjukfrånvaro som är sextio dagar eller längre. Detta var däremot en 
uppdelning som de skånska kommunerna sällan valt att göra. Endast Simrishamns 
kommun hade valt att både redovisa långtidssjukfrånvaron som en procentsats och 
även använda sig av definitionen sextio dagar eller längre. Även Lunds kommun 
definierade långtidssjukfrånvaron på detta sätt men hade inte angivit den långa 
sjukfrånvaron i procent. 
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Vanligare var det då att långtidssjukskrivningen definierades som den sjukfrånva-
ro som var längre än två veckor, en uppdelning som sex kommuner hade valt att 
göra. Andra vanligt förekommande definitioner av långtidssjukfrånvaro var sjuk-
frånvaro som var nittio dagar eller längre eller sjukfrånvaro som var längre än 
tjugonio dagar. Det förekom också att kommuner hade gjort en uppdelning av 
sjukfrånvaro på kort- respektive långtid men ej närmare hade angivit hur dessa 
begrepp definierades. 
 
Många av de kommuner vi studerat hade valt att inte alls redovisa antal eller andel 
korttidsjukskrivningar, vilket de inte heller i framtiden kommer att bli tvingade att 
göra. Dessa kommuner lade istället allt fokus på långtidssjukskrivningarna. 
 
Att det tidigare inte funnits någon särskild fastställd definition för korttids- re-
spektive långtidssjukskrivning anser vi vara underligt. Detta har även inneburit att 
det inte varit möjligt att göra en rättvis jämförelse mellan de olika kommunerna. 
Lagändringen kan förhoppningsvis därför leda till förbättringar på detta område. 
 
 

6.2.3 Grupper 
 

Sjukfrånvaro uppdelad på kön 
48 % (16 st.) av de studerade kommunerna hade valt att fördela sjukfrånvaron på 
män och kvinnor, vilket kommer att bli obligatoriskt den 1 juli 2003. Dock var det 
endast fem kommuner som angivit nyckeltalet i enlighet med den kommande lag-
ändringen d.v.s. hade redovisat sjukfrånvaron i procent av den ordinarie arbetsti-
den. Bromölla kommun hade angivit fördelningen mellan kvinnor och mäns sjuk-
frånvaro i procent men hade vid uträkningen använt sig av totala arbetsdagar istäl-
let för timmar. De övriga kommunerna, som trots allt redovisat sjukfrånvaron 
uppdelat på män och kvinnor, hade angivit denna i dagar istället för procent.  
 
Även här kan det uppstå ett problem eftersom den ordinarie arbetstiden ska vara 
uttryckt i timmar för perioden. Det är troligt att de fem kommuner som angivit 
sjukfrånvaron uttryckt i procent istället, även här, använt sig av antalet sjukdagar 
vid uträkningen. Vi har dock inte haft möjlighet att påvisa att så är fallet då vi inte 
har funnit någon av kommunerna som närmare har beskrivit hur de räknat ut det 
aktuella nyckeltalet. 
 

Sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper 
Att dela upp sjukfrånvaron i olika åldersintervall hade endast 27 % kommuner 
valt att göra. Detta är det fjärde av de nyckeltal som efter halvårsskiftet 2003 
kommer att bli tvingande enligt en lagändring. Trots detta verkade det inte som 
om de skånska kommunerna ännu hade tagit till sig lagändringen och redan i 



Kapitel 6  Kvantitativ undersökning 

 43

dagsläget börjat ge information om åldersfördelning. Av de kommuner som vi 
trots allt fann göra en uppdelning var det endast två kommuner, Hörby och Sim-
rishamn, som gjorde åldersfördelningen på det sätt som anges i den kommande 
lagändringen. Enligt denna ska den totala sjukfrånvarotiden angivas i procent för 
åldersintervallen 29 år eller yngre, mellan 30 år och 49 år samt 50 år eller äldre. 
Övriga kommuner som redovisat åldersindelning hade ofta använt sig av betydligt 
fler intervall, ibland ända upp till nio olika. Den vanligast förekommande ålders-
indelningen som vi fann var att dela upp sjukfrånvaron i tioårsintervall.  
 
Viktigt för kommunerna att tänka på när de delar in sjukfrånvaron i olika grupper 
eller intervall är att informationen inte får vara utpekande. Vi har funnit ett exem-
pel på en kommun som dock varit detta. Denna kommun hade redovisat kommu-
nens ekonomipersonal i olika åldersintevall. I åldrarna 0 till 29 år fanns det endast 
en person och kommunen hade här angivit det genomsnittliga antalet sjukdagar 
för denna person. Problemet med sådan utpekande information är att den kan an-
ses vara kränkande. Att använda sig av utpekande information i redovisningen av 
sjukfrånvaro är dessutom något som i framtiden kommer att strida mot den kom-
mande lagändringen.  
 

Sjukfrånvaro uppdelad på yrkesgrupper 
Det var 27 % av kommunerna som delat upp sjukfrånvaron i särskilda yrkesgrup-
per. Vanligt förekommande yrkesgrupper var vårdyrken, barnskötare, lärare, städ- 
och kökspersonal. I sex av kommunerna delades sjukfrånvaron upp på ett tjugotal 
olika yrkeskategorier och åskådliggjordes i tabell- eller diagramform. Här gavs 
även möjlighet att genomföra en jämförelse med tidigare år då jämförelsetal ofta 
angavs. 
 
Vid denna typ av uppdelning underlättar det för läsaren att se vilka yrkeskategori-
er som är de mest utsatta för sjukfrånvaro. Denna information kan tillsammans 
med det faktum att nästan hälften av kommunerna i Skåne valt att lämna jämförel-
setal mellan de olika förvaltningarna lättare ge en bild för kommunens olika in-
tressenter var det verkliga problemet med sjukfrånvaro ligger. Detta torde ge indi-
kationer om var kommunerna främst borde inrikta sig, med exempelvis förebyg-
gande åtgärder, för att hindra de växande sjukskrivningarna. 
 

Andel av personalen som har få eller inga sjukdagar 
De flesta kommunerna hade valt att endast redovisa ”negativ” information om 
sjukfrånvaron. 27 % av kommunerna hade dock valt att redovisa hur stor andel av 
personalen som haft få eller inga sjukdagar, som kan anses vara något positivare 
information.  
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Andra upplysningar som vi upptäckte vid vår studie och som stämmer in på det 
ovanförda resonemanget att ge en positiv bild av problemet var att många kom-
muner valt att använda sig av begreppet ”närvaro” istället för ”frånvaro”. 
 

Särskilda grupper med låg sjukfrånvaro 
Endast Simrishamns kommun hade valt att verbalt beskriva om det finns några 
särskilda grupper med låg frånvaro. Denna grupp bestod av skolmåltidsbiträden. 
Den troliga bakomliggande orsaken till den relativt låga sjukfrånvaro bland skol-
måltidsbiträdena var, enligt kommunen, deras låga sysselsättningsgrad. 
 
Vi hade gärna sett att fler kommuner valt att lämna upplysningar om grupper med 
lägre sjukfrånvaro eftersom vi tror att slutsatser och lärdomar skulle kunna dras av 
denna information. 
 

Särskilda grupper med hög sjukfrånvaro 
Av de skånska kommunerna redovisade 27 % verbalt att det fanns några särskilda 
grupper bland personalen med högre frånvaro. Denna grupp var nästan uteslutan-
de anställda inom vård och omsorg. Städpersonal pekades också ut som en hårt 
utsatt grupp. På ett lite större perspektiv verkade äldre kvinnor oftare vara sjuk-
skrivna än annan personal. 
 
 

6.2.4 Layout 
 

Egen rubrik 
67 % av de skånska kommunerna hade valt att använda sig av en egen rubrik för 
sjukfrånvaro i antingen själva årsredovisningen eller i en separat bilaga. Denna 
rubrik fanns oftast i samband med övrig information om kommunens anställda i 
förvaltningsberättelsen. I de övriga kommuner som inte redovisat sjukfrånvaron 
under egen rubrik lämnades istället informationen under rubriker såsom exempel-
vis ”Frånvaro”, ”Tidsanvändning” samt ”Personal- och humankapital”. 
 
Vi fann det stundtals svårt att finna informationen om kommunens sjukfrånvaro 
då den inte fanns under en specifik rubrik. I en del kommuner, exempelvis Vel-
linge, fanns det inte ens ett separat avsnitt om de anställda och här var uppgifter 
om sjukfrånvaro extra svåra att finna. Eftersom vi trots allt särskilt sökte efter 
upplysningar om sjukfrånvaro och ändå hade svårt att hitta dem tror vi att det 
ibland kan vara svårt för olika intressenter att hitta informationen. Vi kan tycka att 
det ibland kändes som att kommunerna försökte dölja informationen i en stor 
mängd text vilket kan leda till att läsaren missar viktiga upplysningar.  
 



Kapitel 6  Kvantitativ undersökning 

 45

Fristående bilaga 
Det var 24 % av kommunerna som hade valt att använda sig av en separat bilaga 
till sin personalredovisning. Dessa kommuner lämnade ofta betydligt mer infor-
mation om sin personals sjukfrånvaro än övriga kommuner. Vi upptäckte dock vid 
vår studie att de kommuner som valt att använda sig av en separat bilaga ofta 
lämnat väldigt lite eller ingen information alls i själva årsredovisningen. Ibland 
lämnades en hänvisning till den separata bilagan, men inte ens detta skedde alltid. 
Hänvisningen skedde exempelvis i kommunens årsredovisnings innehållsförteck-
ning eller i ett kortfattat avsnitt i årsredovisningen angående kommunens anställ-
da. 
 
En anledning till att dessa kommuner hade valt att redovisa sin personalredovis-
ning i en separat bilaga kan vara att, i enlighet med Gröjers resonemang, bättre 
lyfta fram den viktigaste resursen i verksamheten (Gröjer 1990, s.11). Kommunen 
och dess intressenter får därigenom ett bättre underlag för beslutsfattande och för 
att diskutera olika personalproblem som kan finnas i verksamheten (Johanson & 
Nilson 1995, s. 8). Vi anser dock att det kan finnas en risk att informationen om 
personalen inte når ut till intressenterna om aktören inte känner till den separata 
bilagan. Detta grundar vi på att vi vid vår förfrågan hos samtliga kommuner i 
Skåne, om att få ta del av deras årsredovisning, inte vid alla tillfällen fick samtliga 
bilagor översända till oss. Vi blev även vid rundringningen till de kommuner, som 
vi inte hade fått någon information av, omkringskickade till olika avdelningar 
eftersom en och samma person inte själv kunde skicka både årsredovisningen och 
den separata personalekonomiska redovisningen.  
 

Jämförelsetal 
Nästan samtliga kommuner i Skåne (91 %) använde sig av någon form av jämfö-
relsetal i samband med sin redovisning av sjukfrånvaro. Endast tre kommuner 
hade valt att inte lämna någon form av jämförande upplysningar varken över tid 
eller mellan olika förvaltningar. De övriga trettio kommunerna angav däremot 
jämförande uppgifter för tidigare år. Många av dessa kommuner redovisade en-
dast jämförande uppgifter för det föregående räkenskapsåret. Andra kommuner 
var betydligt frikostigare i att ge möjligheter att jämföra uppgifter över tid. Ett bra 
exempel på detta var Sjöbo kommun som visade hur utvecklingen av totala antalet 
sjukdagar hade sett ut sedan 1996 och fram till i dagsläget. Exempel på informa-
tion där det ofta gavs jämförande upplysningar över tid var totala antalet sjukda-
gar, sjuktal samt utvecklingen av antal eller andel långtidssjukskrivningar. 
 
Vi anser att det alltid är positivt att kunna följa utvecklingen av sjukfrånvaron. 
Om kommunerna väljer att redovisa jämförelsetal underlättas denna typ av under-
ökning. Det blir lättare att se om kommunen tidigare haft hög sjukfrånvaro och se 
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om problemet förändrats med åren och även att studera om de åtgärder som ge-
nomförts har gett resultat. 
 
45 % av de skånska kommunerna valde dessutom att redovisa andra jämförande 
upplysningar då de redovisade jämförelsetal mellan de olika förvaltningarna. 
Även här var punkter såsom totala antalet sjukdagar och sjuktalet vanligt före-
kommande. 
 
När kommunerna delar upp redovisningen av sjukfrånvaro på verksamhetens oli-
ka avdelningar är det lättare att se var det verkliga problemet med sjukfrånvaron 
ligger. En uppdelning av exempelvis kommunens sjukfrånvarokostnader hade 
kanske lett till en bättre förståelse om varför kostnaderna uppstått vilket kunnat 
leda till en mer insikt och ökade ansträngningar att minska sjukfrånvaron på av-
delningsnivå. Om uppdelning inte sker kan det som intressent vara svårt att upp-
täcka om det är någon av förvaltningarna som utmärker sig åt både det positiva 
och negativa hållet. Utmärker sig en förvaltning mycket negativt kan det betyda 
att det är en avdelning med ett betydligt hårdare arbetsklimat som kan resultera i 
större andel sjukskrivningar. Det kan också betyda att det är en avdelning med 
ledningsproblem som skapar oro bland personalen. 
 

Grafik 
Att använda sig av olika former av grafik för att förtydliga och åskådliggöra tex-
ten var något som många av de studerade kommunerna tillämpade. I samband 
med jämförelsetal kan en tabell användas för att ge en bättre överblick för läsaren, 
vilket vid vår undersökning visade sig vara vanligt förekommande. Informationen 
som lämnades i tabellform skiljde sig mycket åt mellan de 58 % av kommunerna 
som hade valt att tillämpa sig av denna uppställningsform. Vanligt förekommande 
bland redovisningen som lämnades i tabellform var sjuktal, totala antalet sjukda-
gar samt de totala kostnaderna för sjukfrånvaro. Vid dessa upplysningar lämnades 
ofta även jämförelsetal tillbaka i tiden men ofta också mellan de olika förvaltning-
arna.  
 
En annan precis lika vanlig form av grafik som förekom i kommunernas årsredo-
visningar var olika slag av diagram; cirkel- och stapeldiagram. Även diagram an-
vändes ofta i samband med jämförelse med tidigare år t.ex. angående totala antalet 
sjukdagar eller det genomsnittliga antalet sjukfrånvarodagar per anställd. Stapel-
diagram var även vanligt förekommande vid åskådliggörandet av sjukfrånvaron i 
olika åldersintervall. Cirkeldiagram användes bl.a. för att visa sjukfrånvaron för-
delning mellan män och kvinnor samt för att visa hur stor del av den totala arbets-
tiden som upptogs av sjukfrånvaro. 
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Bland de kommuner som hade valt att använda sig av grafik beskrevs sällan dia-
grammet eller tabellen verbalt i text. Ansvaret att läsa och tolka bilden övergår då 
helt på läsaren vilket enligt oss lätt kan leda till problem i form av feltolkningar. 
Att kommunerna väljer att sätta in en tabell eller diagram i texten tycker vi därför 
inte alltid behöver vara något positivt även om syftet säkerligen har varit att göra 
textmassan lite lättare och luftigare. Vi anser i stället att det huvudsakliga syftet 
med grafik borde vara att förtydliga texten vilket inte görs då inte bilden också 
beskrivs i text. 
 
 

6.2.5 Övrigt 
 

Åtgärder för att minska sjukfrånvaro 
73 % av de undersökta kommunerna hade valt att redovisa diverse åtgärder som 
hade genomförts eller planerades att genomföras för att minska sjukfrånvaron i 
verksamheten. Omfattningen, av den beskrivning som gavs över vilka dessa åt-
gärder var, skiljde sig däremot betydligt åt mellan kommunerna. Somliga kom-
muner skrev enbart helt kort att det finns ett friskvårdsprogram medan andra skrev 
relativt utförligt om olika planerade projekt. Vanligt förekommande åtgärder var 
olika typer av friskvård och träning, rehabilitering och företagshälsovård, förbätt-
ring av arbetsmiljön samt olika förebyggande projekt i mindre arbetsgrupper. 
Dessa sistnämnda projekt byggde ofta på att försöka skapa en förståelse och insikt 
i verksamheten över problemet med sjukfrånvaron för att senare kunna gå vidare 
och arbeta med rehabiliterings- och friskvårdsfrågor. 
 

Orsaker till sjukfrånvaro 
Endast 15 % av kommunerna hade valt att ange några tänkbara orsaker till sjuk-
frånvaron i sina årsredovisningar. Den information som gavs var mycket knapp-
händig och inte speciellt utpekande för just den aktuella kommunen. Kommuner-
na beskrev hur de ökade rationaliseringarna i arbetslivet hade lett till en ökad ar-
betsbelastning med högre press. Kommunen beskrev vidare att kriterierna för för-
tidspensionering hade blivit strängare och antalet långtidssjukskrivna därför ökat. 
På grund av minskade resurser hade inte heller Försäkringskassan kunnat genom-
föra alla de planerade rehabiliteringsåtgärder som hade varit nödvändiga för att 
minska sjukskrivningarna. Inga av dessa ovannämnda orsaker förklarade egentli-
gen varför just sjukskrivningen i den kommunala sektorn var hög utan angav en-
bart förklaringar till den höga sjukfrånvaron i samhället i övrigt. Simrishamns 
kommun gick dock ett steg längre och gav i sin personalekonomiska redovisning 
viss antydan till att sjukfrånvaron i några av kommunens förvaltningar kan ha 
orsakats av exempelvis hög medelålder eller fysiskt krävande arbete. 
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Typer av sjukdomar 
Något som sällan redovisades i de undersökta kommunernas årsredovisningar var 
vilka typer av sjukdomar som var vanligt förekommande. Enbart 9 % av de 
skånska kommunerna angav några sjukdomar. De vanligast förekommande 
åkommorna som angavs var stressrelaterade och psykiska sjukdomar samt förslit-
ningsskador.  
 

Arbetsskador och olyckor 
Skador och olyckor på arbetsplatsen bidrar till att höja antalet sjukskrivningar. 
Men trots detta faktum hade endast 15 % av de skånska kommunerna valt att läm-
na denna information i sina årsredovisningar. Informationen gavs antingen genom 
en verbal beskrivning i texten eller i form av en tabell.  
 
De kommuner som lämnat upplysningar om arbetsskador och olyckor hade bl.a. 
redovisat det totala antalet skadeanmälningar under räkenskapsåret samt fördelat 
denna summa på de olika nämnderna. Kommunerna hade även valt att beskriva 
vad skadorna berodde på exempelvis våld från annan person, färdolyckor och fall-
skador. Simrishamns kommun gav dessutom information om vilka kroppsdelar 
som skadats vid de olika olycksfallen. Kommunerna gav även jämförelsetal, ex-
empelvis över antalet skadeanmälningar, med föregående räkenskapsår. 
 
 

6.3 Kommunen med utförligast redovisning av sjuk-
frånvaro 

 
Den kommun som vi genom vår kvantitativa studie kom fram till hade gjort den 
mest utförliga redovisningen av sjukfrånvaron, i årsredovisningen samt i en fristå-
ende bilaga med personalekonomisk redovisning, var Simrishamns kommun. 
Denna kommun redovisade 83 %, d.v.s. tjugo av totalt tjugofyra, av de punkter 
som vi genom vår checklista studerat.  
 
Simrishamns kommun var också den enda av Skånes samtliga kommuner som 
redan i årsredovisningen för räkenskapsåret 2002 samt i den fristående personal-
redovisningen redovisat samtliga de uppgifter, på ett korrekt sätt, som den 1 juli 
2003 kommer att bli obligatoriska att redovisa om sjukfrånvaron.  
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7 Kvalitativ undersökning 
 
 
 
 
 
I det här kapitlet behandlar vi resultatet från de tre personliga intervjuer vi ge-

nomfört vid vår kvalitativa undersökning samt vilka likheter och skillnader vi fun-

nit mellan de tre kommunerna. 

 
 
Torsdagen den 8 maj 2003 stämde vi träff med Sjöbo kommun där vi mötte Inger 
Persson, enhetschef på lönekontoret och Ann Nilsson, personalsekreterare. En 
vecka senare, den 15 maj 2003, träffade vi Birgitta Antonsson, förhandlingssekre-
terare på Simrishamns kommun. Den 19 maj 2003 genomförde vi vår tredje och 
sista intervju. Denna gång med Marie Björklund, personalstrateg på Lunds kom-
mun. Gemensamt för dessa fyra personer var att de hade som arbetsuppgift att 
hantera sammanställningen av den personalekonomiska redovisningen i respekti-
ve kommun. Vår avsikt med mötena var att få information till vår kvalitativa un-
dersökning om sjukfrånvaro i Skånes kommuner.  
 
 

7.1 Sjöbo kommun 
 
Sjöbo kommun är beläget mitt i södra Skåne. Kommunen hade i slutet av 2002 
926 heltidsarbetande varav cirka 80 % kvinnor. I förhållande till total arbetstid 
uppgick sjukfrånvaron till 7,7 %. Det genomsnittliga antal sjukdagar per anställd 
var under 2002 32,48 dagar. Sjukfrånvaron hade under samma år bidragit till en 
direkt kostnad för kommunen på 3,2 miljoner kronor. Den typ av sjukfrånvaro 
som ökat mest var långtidssjukskrivningen, som av kommunen definieras som den 
sjukfrånvaro som är längre än 29 dagar.  
 
Sjöbo kommun har, som så många andra kommuner, fått sjuktalet att plana ut och 
antalet sjukskrivningar ökar inte i samma utsträckning som tidigare. Om detta 
beror på tidigare åtgärder och satsningar eller om det istället beror på konjunktur-
läget går dock inte att konstatera. 
 
För att få bukt med den stegrande sjukfrånvaron har det inletts ett samarbete mel-
lan Sjöbo, Simrishamns och Tomelilla kommuner. Detta projekt har som syfte att 
öka samarbetet angående friskvårdssatsningar och även att enklare möjliggöra 
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jämförelser mellan de tre kommunerna. Resultatet blir förhoppningsvis en bättre 
fokusering på de verkliga problemfaktorerna och som i slutändan kommer att leda 
till en förbättring av problemet med kommunernas sjukfrånvaro. 
 
 

7.1.1 Redovisning av sjukfrånvaro 
 
Sjöbo kommun påbörjade i mitten av 1990-talet arbetet med sin personalekono-
miska redovisning. Kommunen har valt att lägga all sådan redovisning som en 
fristående bilaga tillsammans med de olika nämndernas verksamhetsberättelser. 
Denna bilaga bör ses som ett komplement till kommunens årsredovisning och 
lämnar relativt omfattande information angående personalen och dess sjukfrånva-
ro. Ytterligare information om kommunens sjukfrånvaro finns i deras jämställd-
hetsplan som inte tillhör årsredovisningen utan är en separat offentlig handlings-
plan. 
 
Redovisning av sjukfrånvaro sker centralt från lönekontoret som hämtar all infor-
mation från kommunens lönesystem. Anledningen till att arbetet sker centralt är 
för att underlätta administrationen och för att få en bättre överblick. Risken för 
tolkningsfel minskar även på detta redovisningssätt. Skulle redovisningen läggas 
ut på avdelningsnivå hade mycket noggranna föreskrifter varit nödvändiga. 
 
Vid vår intervju framkom att det fanns betydligt mer information att tillgå om 
kommunens sjukfrånvaro än vad som redovisas i personalredovisningen. Urvalet 
av den information som redovisas sker på grundval av vad de som sammanställer 
personalredovisningen anser vara relevant för att skapa en övergripande bild av 
kommunens sjukfrånvaro. I slutet av varje räkenskapsår funderas över vilken in-
formation som bör inkluderas i årets upplaga av den personalekonomiska redovis-
ningen. Det finns alltså inga tydliga politiska krav över vad som årligen bör redo-
visas utan nya resonemang förs varje år. Till en viss del tittar kommunen även på 
hur andra kommuner valt att redovisa sin sjukfrånvaro. 
 
Kommunen hade gärna redovisat ännu mera information men ekonomiavdelning-
en vill begränsa sig eftersom den sistnämnda avdelningen anser att för mycket 
information hindrar en bra överblick. Finns det intresse av att ta del av ytterligare 
offentlig information om sjukfrånvaro finns denna tillgänglig i kommunens data-
system. Vid intervjun betonades att den information som utelämnats i årsredovis-
ningen inte exkluderades för att dölja någon del av problemet kring sjukfrånvaron. 
 
Med sin personalredovisning vänder sig Sjöbo kommun främst till politiker och 
ledande befattningshavare i kommunen. Även kommunens invånare anses vara en 
intressent, men till en väldigt liten del. Vidare kan staten anses vara intresserade 
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att få fram information över hur problemet med sjukfrånvaron ser ut i hela landet. 
I praktiken är det dock till största delen de lokala politikerna och tjänstemännen 
som har intresse av att utvärdera kommunens årsredovisning. 
 
Varje avdelningschef får en månatlig rapport med mycket exakta uppgifter om 
sjukfrånvaro för just deras avdelning. Cheferna kan här påverka vilken informa-
tion de vill ha och detta kan i slutändan även komma att påverka den information 
som kommer att ges i årsredovisningen, då den information som ofta efterfrågas 
av cheferna ofta tas med i kommunens redovisning.  
 
 

7.1.2 Lagändringen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 
 
Sjöbo kommun välkomnar den kommande lagändringen angående obligatorisk 
redovisning av sjukfrånvaro. Den fyller en viktig funktion eftersom problemet 
med sjukfrånvaron kommer att lyftas upp på ett högre plan, vilket kan komma att 
leda till ökade insatser för att förebygga problemet. Den kommande lagändringen 
kommer även att bättre möjliggöra en jämförelse mellan andra kommuner men 
också mellan offentlig och privat sektor. Sjöbo kommun upplever att kommuner-
na har fått en orättvis stämpel på sig att vara den stora bäraren av sjukfrånvaron i 
samhället. I och med lagändringen blir det också lättare att ta fram mer rättvisande 
siffror. Eftersom Sjöbo kommun tidigare har redovisat sjukfrånvaron i dagar istäl-
let för timmar har det varit svårt att få fram korrekt statistik.  
 
Sjöbo kommun har redan tidigare velat ta fram de uppgifter som i halvårsskiftet 
2003 kommer att bli obligatoriska. I deras nuvarande datasystem har dock detta 
inte varit möjligt. Kommunen har inte heller haft möjlighet att prioritera arbetet 
med att ställa större krav på programleverantören att skapa en lösning så att ex-
empelvis redovisning i timmar varit möjlig att genomföra. Krav på förändringar i 
datasystemen för en enskild kund innebär oftast extra kostnader. Den kommande 
lagändringen tvingar nu programleverantören till att göra dessa systemändringar. 
 
Vad gäller implementeringen av den kommande lagändringen vid redovisning av 
särskilda tids- och åldersintervall anser Sjöbo kommun inte att detta kommer att 
innebära några större problem. En del smärre ändringar behöver dock göras i 
kommunens datasystem. Detta anses dock kunna lösas relativt enkelt och torde 
inte innebära några större administrativa kostnader och merarbete för kommunen. 
 
Sjöbo kommun har ännu inte satt sig riktigt in i den kommande lagändringen. De 
har exempelvis inte under tidigare räkenskapsår tittat i lagförslaget för att tidigt 
kunna anpassa sin redovisning till en då eventuell lagändring. Detta beror främst 
på att det är programleverantören som har ansvaret för att göra förändringar i per-
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sonalsystemet när lagstiftningen ändras. Lagförslaget har inte heller bedömts re-
sultera i så stora lokala anpassningar att det funnits behov att göra någon plane-
ring så länge det enbart rörde sig om ett förslag. Att gå igenom alla lagförslag och 
planera för förändringar skulle innebära en mycket stor tidsåtgång i onödan efter-
som alla förslag inte går igenom. Att ha en översiktlig insikt om vad lagförslagen 
innebär har erfarenhetsmässigt visat sig vara tillräckligt.  
 
 

7.1.3 Kostnader för sjukfrånvaro 
 
Sjukfrånvaron medför kostnader för kommunen, både indirekta och direkta. För 
Sjöbo kommun finns det ännu inte någon fullständig redovisning på hur sjukfrån-
varon påverkar kommunens kostnader. Vid vår intervju framhävdes det att mycket 
tid gick åt till administration för handhavande av sjukskrivningar och vikarieupp-
sökning samt att detta innebar stora kostnader. Sjukfrånvaron bland anställda på-
verkar även deras på arbetsplatsen kvarvarande arbetskamrater eftersom dessa får 
en allt tyngre arbetsbelastning. Detta kan i förlängningen resultera i fler sjukskriv-
ningar och ännu högre kostnader. Vid intervjun framkom det att många människor 
har svårt att inse att kostnaderna för sjukfrånvaron inte enbart består av den sjuk-
lön som utbetalas. Kommunen anser dock det inte vara möjligt att redovisa samt-
liga indirekta kostnader, som kanske skulle vara nödvändigt för att öka männi-
skors medvetenhet, eftersom detta skulle vara alltför svårt att genomföra rent ad-
ministrativt. Sjöbo kommun har dock inlett ett arbete med att försöka göra upp en 
mall för beräkning av kommunens samtliga sjukfrånvarokostnader. Denna förvän-
tas vara klar hösten 2003. När mallen är klar kan kommunen göra bättre invester-
ingsberäkningar för hjälpmedel och rehabilitering för sjukskrivna. Dessa invester-
ingar innebär en stor utgift för kommunen och avslås ofta. Med hjälp av en kost-
nadsmall kan dessa bättre motiveras om det kan påvisas att investeringarna är lön-
samma i det längre perspektivet. Investeringarna leder förhoppningsvis till snab-
bare rehabilitering, mindre kostnader för kommunen på lång sikt och fler sjuk-
skrivna som har möjlighet att återgå till sitt ordinarie arbete. Tidigare har Sjöbo 
kommun varit inriktade på det korta perspektivet men denna inställning måste 
ändras för att de ska komma till rätta med sjukfrånvaroproblemet. 
 
 

7.2  Simrishamns kommun 
 
Simrishamns kommun är beläget på Österlen i sydöstra delen av Skåne. Simris-
hamns kommun hade under 2002-års räkenskapsår 1.577 tillsvidareanställda var-
av ungefär 80 % var kvinnor. I förhållande till den ordinarie arbetstiden uppgick 
det totala antalet sjukdagar under året till 8,6 % och det genomsnittliga antalet 
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sjukdagar per anställd 21,47 dagar. Den direkta kostnaden för sjukfrånvaro upp-
gick under räkenskapsåret till 5,3 miljoner kronor. 
 
Den typ av sjukfrånvaro som i kommunen ökat mest, var precis som i så många 
andra kommuner, långtidssjukfrånvaron. Denna sjukfrånvaro definieras av kom-
munen, i enlighet med den kommande lagändringen, som den sjukfrånvaro som är 
sextio dagar eller längre. För att försöka få bukt med kommunens långtidssjuk-
frånvaro planeras ett projekt med en personalkonsulent. Konsulenten ska träffa 
kommunens samtliga anställda som har varit sjukskrivna längre än fyra veckor. 
Den anställde ska få diskutera sitt problem tillsammans med sin chef, företagshäl-
sovården AB Previa och Försäkringskassan och därefter lägga upp en handlings-
plan så att den sjukskrivna så fort som möjligt kan återgå till sitt arbete. Med detta 
projekt har kommunen som förhoppning att minska både antalet och längden på 
sjukskrivningarna. 
 
 

7.2.1 Redovisning av sjukfrånvaro 
 
Simrishamns kommun påbörjade 1996 arbetet med sin personalekonomiska redo-
visning. Genom ett möte med en person som var ansvarig för Lunds kommuns 
personalredovisning insåg även Simrishamns kommun vilket intressant och viktigt 
område personalfrågor var att redovisa. Simrishamns kommun bestämde sig där-
för för att lägga större tyngdpunkt vid sin personalekonomiska redovisning och 
började redovisa information om kommunens personal och dess sjukfrånvaro i en 
separat bilaga till årsredovisningen. Redan tidigare hade kommunen haft viss per-
sonalredovisning på några få sidor som ingick i årsredovisningen. Kommunen 
fann det dock viktigt att på ett bättre sätt lyfta fram personalen eftersom denna 
upptar en betydande del av kommunens kostnader. Med tiden har redovisningen 
utvecklats och tagit ny form och utformningen kan variera lite från år till år. 
Kommunen är själv stolta över sin personalredovisning och dess omfattning. En-
ligt vår genomförda kvantitativa undersökning var Simrishamns kommun också 
den kommun i Skåne som hade den utförligaste redovisningen av sjukfrånvaro. 
 
I Simrishamn sköts redovisningen av sjukfrånvaron centralt av Birgitta Antonsson 
som också är den person som sammanställer personalredovisningen. Informatio-
nen hämtas från kommunens olika datasystem, dels lönesystemet och dels ett sär-
skilt statistikprogram. Redovisning av sjukfrånvaro samt arbetet med den perso-
nalekonomiska redovisningen sker kontinuerligt under hela räkenskapsåret. Det 
har inte funnits någon specifik mall för vad som ska redovisas om sjukfrånvaron 
eftersom det gäller frivillig information. Kommunen har istället valt ut vilken in-
formation de anser vara viktig att lyfta fram i personalredovisningen. Det händer 
att dess innehåll diskuteras med andra och att information till följd av detta läggs 
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till eller tas bort. Däremot tittar kommunen inte särkskilt ofta på hur andra kom-
muner redovisar sin sjukfrånvaro. Ett samarbetsprojekt angående sjukfrånvaro, 
med kommunerna i Sjöbo och Tomelilla, planeras dock. Detta samarbete kan 
eventuellt komma att leda till att de tre kommunerna påverkar varandra och att 
deras redovisning därför också påverkas. 
 
Vid vår intervju med Simrishamns kommun framkom det att det fanns mycket 
mer information om sjukfrånvaron att ta fram ur datasystemen än vad som redovi-
sas i personalredovisningen. Kommunen måste välja bort vissa uppgifter för att 
informationen ska kunna förbli genomträngligt för läsaren. De anser dock inte att 
det finns några nackdelar med att lämna mycket information. Istället tar kommu-
nen gärna emot tips om ytterligare information som bör redovisas samt om olika 
förbättringar som bör göras. Om någon vill ta del av andra uppgifter om sjukfrån-
varon så går ofta de efterfrågade uppgifterna att plocka fram ur kommunens data-
system. 
 
Kommunens personalekonomiska redovisning riktar sig främst till kommunalpoli-
tikerna samt de olika enhetscheferna i kommunen. Dessa intressenter har också 
lämnat positiv respons på kommunens personalredovisning. Personalredovisning-
en skickas även till alla nämnder, styrelser, fackliga organisationer, chefer och till 
dem som hör av sig om att de vill ta del av den, exempelvis de kommunalanställ-
da. Även andra kommuner har efterfrågat Simrishamns kommuns personaleko-
nomiska redovisning. Vad gäller kommunens invånare är intresset inte särskilt 
stort. Simrishamns kommuns önskan är dock att så många människor som möjligt 
ska vilja ta del av deras personalekonomiska redovisning. 
 
 

7.2.2 Lagändringen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 
 
Simrishamns kommun är den enda kommun i vår kvantitativa undersökning som 
redovisat sjukfrånvaron helt i enlighet med den kommande lagändringen angåen-
de obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron. Eftersom lagändringen träder i kraft 
1 juli 2003 ansåg kommunen att det var lika bra att ta fram nyckeltalen redan för 
räkenskapsåret 2002. 
 
Simrishamn kommun tycker att lagändringen är bra eftersom den underlättar och 
ger mer rättvisande jämförelser mellan olika kommuners sjukfrånvaro. Kommu-
nerna har idag olika sätt att beräkna och redovisa sin sjukfrånvaro vilket gör att 
det kan bli missvisande att göra jämförelser. Simrishamns kommun påpekar dock 
att det egentligen inte är speciellt viktigt att jämföra olika kommuner med varand-
ra utan att det är mer intressant att studera hur en kommuns sjukfrånvaro har ut-
vecklats över tiden. 
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Kommunen tycker inte att det är så underligt att en lagändring angående obligato-
risk redovisning av sjukfrånvaro framkommit eftersom det länge debatterats om 
att sjukfrånvaron är ett stort problem i samhället. Birgitta Antonsson har inget 
negativt att säga om den kommande lagändringen eftersom hon själv inte funnit 
några problem med att ta fram de nyckeltal som kommer att bli tvingande. Den 
kommande lagändringen är inte speciellt krävande och kommer förmodligen inte 
heller leda till något större administrativt merarbete. 
 
Det problem som kan uppstå med den kommande lagändringen är att kommuner 
inte kommer att vara positiva till att lämna sina gamla system att redovisa sjuk-
frånvaro. Kommunerna kommer att vara mer intresserade av att kunna jämföra sig 
själv med tidigare år än att jämföra sig med andra verksamheter.  
 
 

7.2.3 Kostnader för sjukfrånvaro 
 
Kostnaderna för sjukfrånvaron är både direkta och indirekta. Simrishamns kom-
mun har ingen fullständig redovisning av sjukfrånvarokostnaderna. Det som redo-
visas är de direkta kostnaderna som består av sjuklönen de första två veckorna av 
sjukskrivningen. Från dag femton till dag nittio betalar kommunen tio procent av 
den sjukskrivnes lön enligt avtal mellan kommunen och de anställdas fackför-
bund. De första sex månaderna av sjukskrivningen utbetalas även semesterersätt-
ning och sociala avgifter av kommunen. Därefter tar Försäkringskassan över hela 
utbetalningen av sjukersättningen. 
 
Kommunen anser att det är alldeles för resurskrävande och problematiskt att kon-
struera ett system som visar sjukfrånvarons indirekta kostnader. Exempelvis inne-
bär det problem att dela upp vilka av vikarierna som rycker in speciellt för att er-
sätta någon som är sjukskriven. 
 
Andra indirekta kostnader som uppstår i samband med sjukfrånvaron är kvalitets-
försämringar. Kvalitet är oerhört komplicerat att mäta i siffror och är därför svårt 
att redovisa. Varje förvaltning gör dock separat ett försök att uppskatta hur stor 
deras kvalitetsförändring varit under året. 
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7.3 Lunds kommun 
 
Lunds kommun ligger i den västra delen av Skåne. Kommunen hade vid slutet av 
år 2002 totalt 6.753 heltidsanställda varav andelen kvinnor var 78 %. Under året 
uppgick sjukfrånvaron i förhållande till total arbetstid till 9,3 % och innebar ett 
genomsnittligt antal sjukdagar per anställd på trettiofem dagar.  
 
Kommunen har länge varit en förebild för andra svenska kommuners redovisning 
av personalfrågor. Lunds kommun var en av de första kommunerna i Sverige som 
påbörjade arbetet med en speciell personalekonomisk redovisning. Kommunens 
personalstrateg, Marie Björklund, har själv också skrivit böcker i ämnet och har 
även föreläst i många av Sveriges kommuner. 
 
 

7.3.1 Redovisning av sjukfrånvaro 
 
Lunds kommun har i sju år tagit fram personalekonomisk redovisning. Denna 
redovisning har länge varit en fristående publikation som har kompletterat årsre-
dovisningen. För räkenskapsåret 2002 togs dock beslutet att personalredovisning-
en istället skulle läggas in i årsredovisningen för att skapa en bättre helhetsbild. 
Detta har medfört att Lunds kommun numera minskat omfånget av sin redovis-
ning av sjukfrånvaro. Fortfarande har Lunds kommun mycket information om 
sjukfrånvaro i sin årsredovisning. Kommunen anser att det är viktigt att lyfta fram 
personalen i redovisningen eftersom dessa utgör en stor del av kommunens kost-
nader samtidigt som de anställda är kommunens viktigaste resurs. Ytterligare in-
formation om personalen och dess sjukfrånvaro finns att tillgå i förvaltningarnas 
separata årsredovisningar.  
 
Redovisnigen av sjukfrånvaro sker till viss del på förvaltningsnivå. För att alla 
nämnderna ska redovisa på samma sätt i sina personalredovisningar har de erhållit 
en särskild mall som de ska utgå från. Dessa upplysningar lämnas sedan till per-
sonalförvaltningen som därefter överlämnar dem till kommunstyrelsens arbetsut-
skott. Förvaltningarnas årsredovisningar sammanställs centralt av Marie Björk-
lund och detta material redovisas sedan i den gemensamma årsredovisningen. 
Kommunen använder sig också, förutom av förvaltningarnas redovisning, av 
kommunens lönesystem för att ta fram andra uppgifter om sjukfrånvaron. Lönesy-
stemet ger även kommunen en möjlighet att kontrollera att förvaltningarnas redo-
visning av sjukfrånvaro har skett korrekt. För att kunna göra en uppföljning av det 
personalpolitiska programmet begärs ytterligare uppgifter in och därefter väljs de 
upplysningar ut som anses vara viktiga att föra fram i uppföljningen. Då det inte 
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med säkerhet går att veta om andra kommuner tagit fram sina uppgifter om sjuk-
frånvaro på samma sätt, görs inga jämförelser med övriga kommuner i Skåne. 
 
Vid intervjun med Lunds kommun framkom det att kommunen själv anser att all 
information som finns tillgänglig angående de anställdas sjukfrånvaro också redo-
visas i någon av de publikationer som ges ut av kommunen. Dock sker inte all 
redovisning av sjukfrånvaron nödvändigtvis i kommunens årsredovisning. Hade 
Marie Björklund själv fått bestämma hade årsredovisningen innehållit ytterligare 
uppgifter om sjukfrånvaro men politikerna i kommunen tycker att redovisningen 
blir alltför omfattande. Om någon vill ta del av vidare information om kommu-
nens sjukfrånvaro kan personen, genom att vända sig till kommunen, få dessa 
upplysningar eller få hjälp att finna rätt tryckalster där informationen finns publi-
cerad.  
 
Lunds kommun vänder sig framförallt till kommunalpolitikerna, cheferna i kom-
munen samt till de anställda med uppgifterna i sin årsredovisning. Kommunen har 
också som avsikt att låta de boende i kommunen ta del av årsredovisningen men 
tror samtidigt inte att det är särskilt många invånare som fördjupar sig i den. 
 
 

7.3.2 Lagändringen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 
 
Kommunen är positiv till den kommande lagändringen om obligatorisk redovis-
ning av sjukfrånvaro. De framhåller att det är bra att jämförelser med andra kom-
muner samt med den privata sektorn kommer att underlättas. Sveriges kommuner 
har fått obefogat mycket kritik och anses allmänt vara de stora bärarna av sjuk-
frånvaro i samhället. Det kan därför bli intressant att jämföra offentliga verksam-
heter med de privata. En nackdel kan dock vara att det blir svårare för verksamhe-
ten att jämföra sjukfrånvarons utveckling med föregående år. En annan nackdel, 
av marginell betydelse, är att lagändringen endast fokuserar på nyckeltal istället 
för att titta på de underliggande problemen bakom sjukfrånvaron. 
 
I princip anser kommunen att de redan redovisar den information som kommer att 
bli obligatorisk. Skillnaden består endast i att kommunen redovisar upplysningar i 
andra intervall samt i dagar istället för timmar. För att klara av dessa förändringar 
måste deras programleverantör genomföra en del ändringar i kommunens lönesy-
stem. Då den kommande lagändringen kommer att innebära att kommunerna mås-
te redovisa sjukfrånvaron i timmar istället för dagar och i kalenderdagar istället 
för arbetsdagar undviks problem med att deltidsanställda räknas som heltidsan-
ställda. Redovisningen blir då mer rättvisande. Den kommande lagändringen 
kommer inte att innebära något större merarbete för Lunds kommun. 
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7.3.3 Kostnader för sjukfrånvaro 
 
Sjukfrånvaron påverkar både kommunens direkta och indirekta kostnader. Vid 
intervjun med Lunds kommun framkom att endast de direkta kostnaderna för 
sjukfrånvaron redovisas men att kommunen är medveten om att sjukfrånvaron 
även leder till många indirekta kostnader. Problemet med de indirekta kostnaderna 
är att de är svåra att ta fram samt att med säkerhet veta om de är korrekt uppskat-
tade. Kommunen har inte för avsikt att räkna ytterligare på de indirekta kostna-
derna och anser att en sådan redovisning skulle kunna leda till överdrivet kompli-
cerad information som tar bort fokus från rätt saker. De direkta kostnader som 
kommunen har för sjukfrånvaron består till största delen av sjuklön till de anställ-
da. Till dessa tillkommer det även kostnader för sociala avgifter samt semesterer-
sättning.  
 
Kommunen anser att ohälsan för närvarande är ett av de viktigaste problemen i 
kommunen eftersom sjukfrånvaron innebär stora kostnader, både i form av pengar 
och kvalitet. Vad som krävs är att ekonomi och kvalitet på ett bättre sätt knyts 
samman. 
 
 

7.4 Sammanfattning av intervjuerna 
 
För att på ett mer överskådligt sätt se vilka likheter och skillnader det fanns mel-
lan de tre kommunerna ger vi här en kort sammanfattning. 
 
 

7.4.1 Redovisning av sjukfrånvaro 
 
Lunds, Simrishamns och Sjöbo kommuner har haft en fristående personalredovis-
ning sedan mitten av 1990-talet. Lunds kommun är den enda av kommunerna som 
nu valt att redovisa sin personal i årsredovisningen istället för i en fristående bila-
ga. De främsta intressenterna för kommunernas årsredovisning är de lokala politi-
kerna och kommunens chefer. De tre kommunerna har alla tillgång till mer infor-
mation än vad som redovisas. Denna information är offentlig och finns vid intres-
se att ta del av i kommunernas datasystem. Kommunerna skulle gärna vilja redo-
visa mer information än vad som i dagsläget finns i deras personalredovisning 
men anser att det skulle bli allt för svårt att överblicka.  
 
Redovisningen av sjukfrånvaro sker centralt i Simrishamns och Sjöbo kommuner 
medan Lunds kommuns redovisning av sjukfrånvaro är något mer decentraliserad. 
Lunds kommun använder sig därför av en särskild mall vid sin sjukfrånvaroredo-
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visning medan Sjöbo och Simrishamns kommuner väljer ut de uppgifter om sjuk-
frånvaron som de anser relevanta.  
 
 

7.4.2 Lagändringen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 
 
Kommunerna är positiva till den kommande lagändringen angående obligatorisk 
redovisning av sjukfrånvaro. Denna innebär att kommunerna lättare kan genomfö-
ra jämförelser mellan olika kommuner. Sjöbo och Lunds kommuner påpekar att 
även jämförelser mot den privata sektorn underlättas. Kommunerna anser också 
att den kommande lagändringen kommer att leda till mer rättvisande uppgifter i 
årsredovisningarna. Sjöbo kommun framhäver även att den kommande lagänd-
ringen bidrar till att problemet med sjukfrånvaron kommer upp till ytan vilket 
förhoppningsvis leder till mer förebyggande arbete. Sjöbo kommun tycker inte att 
där finns några nackdelar med lagändringen. Simrishamns och Lunds kommuner 
påpekar dock att kommunerna inte kommer att vara positiva till att lämna sina 
gamla redovisningssystem, eftersom jämförelse över år försvåras. Lunds kommun 
anser vidare att jämförelser mellan verksamheter med olika förutsättningar ska ske 
med försiktighet. Kommunen anser också att den kommande lagändringen fokuse-
rar alltför mycket på nyckeltal.  
 
Samtliga kommuner anser att implementeringen av lagändringen inte kommer att 
skapa några större problem. En justering av deras datasystem måste dock ske. 
Simrishamns kommun är den enda kommunen som redan under tidigare räken-
skapsår redovisat i enlighet med den kommande lagändringen. Lunds kommun 
anser att de i princip redovisar enligt lagändringen men att de använder sig av 
felaktiga intervall och redovisar i dagar istället för timmar.  
 
 

7.4.3 Kostnader för sjukfrånvaro 
 
Sjukfrånvaron ger upphov till stora kostnader, både indirekta och direkta. Kom-
munerna är medvetna om detta men redovisar endast de direkta kostnaderna. De 
anser att det är alldeles för resurskrävande att ta fram de indirekta kostnaderna. 
Lunds kommun anser att för stor inriktning på de indirekta kostnaderna kan leda 
till att fokusering sker på fel saker. Sjöbo kommun har inlett ett arbete med att 
utforma en mall över sjukfrånvarons samtliga kostnader för att skapa en bättre 
medvetenhet om sjukfrånvaron och de kostnader som denna innebär. 
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8 Analys 
 
 
 
 
 
I detta avsnitt analyserar vi det resultat vi erhållit från vår undersökning av redo-

visning av sjukfrånvaro i kommuner. Vid vår analys använder vi teorierna från 

vårt teorikapitel samt egna tankar och reflektioner. 

 
 
I vår problemdiskussion förde vi ett resonemang kring verksamheternas redovis-
ning av sjukfrånvaro i årsredovisningarna samt anledningarna till att denna infor-
mation utvecklats från att vara frivillig till att snart bli obligatorisk. Vi resonerade 
vidare kring vilket behov det fanns av information om sjukfrånvaro och vi ställde 
oss frågan varför vissa verksamheter tidigare valt att lämna dessa uppgifter medan 
andra valt att avstå. Med detta resonemang som grund genomförde vi vår under-
sökning som syftade till att beskriva vilken information om sjukfrånvaron som ges 
i kommunernas årsredovisningar samt att analysera varför denna information re-
dovisades eller inte redovisades. Vidare var vårt syfte att undersöka vad den 
kommande lagändringen angående obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 
kommer att få för påverkan på kommunernas redovisning. 
 
 

8.1 Kort om kommunernas sjukfrånvaroredovisning  
 
Personalekonomisk redovisning är ett avsnitt som ingår i årsredovisningen. Här 
redovisar kommunerna uppgifter om sin personal och dess sjukfrånvaro. Vår stu-
die har visat att samtliga skånska kommuner valt att redovisa information om de 
anställdas sjukfrånvaro. Det som däremot skiljde kommunerna åt var redovisning-
ens omfattning samt vilka uppgifter som redovisades. Vanliga upplysningar som 
lämnades var personalens genomsnittliga sjukfrånvarotid samt de åtgärder som 
genomförts eller planerades att genomföras för att minska sjukfrånvaron. 
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8.2 Syfte och användare 
 
 

8.2.1 Anledningar till att sjukfrånvaro redovisas 
 
I vårt teorikapitel framförde vi ett resonemang om att tidigare arbetssätt lagras 
som sediment i verksamheten och ger avtryck i dagens sätt att arbeta. Vi tog även 
upp ett resonemang om att kommuner är avspeglingsorganisationer som karaktäri-
seras av öppenhet och en tillåtande attityd. Även de normer som finns avseende 
den finansiella redovisningen betonar därför öppenhet. Detta torde vara en driv-
kraft som gör att kommuner redovisar information om sjukfrånvaro och annan 
social information. Vid våra intervjuer framkom det att den främsta orsaken till att 
redovisning av sjukfrånvaro gjordes var att personalen utgör den viktigaste och 
största resursen i kommunen samtidigt som de anställda också är den största kost-
nadsposten. Kommunerna ansåg därför att det var väsentligt att föra fram perso-
nalfrågor i redovisningen. Kommunerna såg det som en självklarhet att redovisa 
information som kan anses vara användbar för att kunna utvärdera verksamheten, 
vilket kan tyda på att det är en inarbetad princip att redovisa denna information. 
Uppgifter som anses vara väsentliga ska enligt Lagen om kommunal redovisning 
lämnas i förvaltningsberättelsen och har säkert varit en bidragande orsak till att 
sjukfrånvaron redovisats.  
 
Samtliga kommuner vi intervjuat hade gärna velat redovisa mer information, vil-
ket stödjer teorin om att kommunens principer om öppenhet avspeglas i redovis-
ningen av frivillig information. Anledningen till att kommunerna inte redovisar 
mer i dagsläget angavs vara att det då hade blivit för svårt att få en överblick. 
Kommunerna poängterade att de hade mer information som kunde tas fram ur 
andra rapporter och kommunens datasystem.  
 
Vidare fanns det en tendens till konflikter mellan kommunens ekonomiavdelning 
och personalavdelningen. Personalavdelningen hade gärna velat redovisa mer in-
formation om personalfrågor men ekonomiavdelningen ansåg inte att personalre-
dovisningen ska ta för mycket plats jämfört med övrig information i årsredovis-
ningen. Att flera viljor konkurrerar med varandra är ett typiskt karaktärsdrag för 
avspeglingsorganisationer.  
 
Sjukfrånvaron har länge debatteras i media vilket vi är övertygade har påverkat 
kommunerna i deras utformning och redovisning av sjukfrånvaro. Den offentliga 
sektorn har fått stå ut med mycket kritik eftersom de utpekats som de stora bärar-
na av sjukfrånvaron vilket även fastställdes i förarbetet till propositionen angåen-
de obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro. Vid vår kvalitativa studie kunde det 
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förstås att kommunerna själva inte var övertygade om att så var fallet. De väl-
komnade istället en mer rättvis jämförelse med den privata sektorns sjukskriv-
ningar. 
 
En allmän opinion har bildats mot den ökade sjukfrånvaron i samhället. Det har 
också funnits en tendens i debatten att skylla det ökande antalet sjukskrivningar på 
arbetsmiljön och det ökande arbetstempot. Även de anställda i kommunerna be-
rörs naturligtvis direkt av kvaliteten på arbetsmiljön. De påverkas troligen också 
av debatten i samhället om att sjukfrånvaron är högre i den offentliga sektorn. Vi 
anser det därför finnas en risk att det uppstår ett missnöje hos de kommunalan-
ställda och att de därför beslutar sig för att sluta arbeta hos kommunen för att 
istället arbeta hos en privat arbetsgivare.  
 
Vår kvalitativa undersökning tyder på att det föreligger en öppenhet i kommuner-
na och att det snarare föreligger en vilja för kommunerna att lyfta fram problemet 
med sjukfrånvaro än att skyla över det. Kommunernas öppenhet kan troligen där-
för ses som en stark drivkraft till varför kommunerna valt att redovisa information 
om sjukfrånvaro i årsredovisningen. 
 
I vårt teorikapitel beskrev vi att en verksamhet är beroende av att hantera kraven 
från de intressenter som har en utbytesrelation med verksamheten, detta för att de 
ska kunna fortsätta med sin verksamhet på lång sikt. Vid våra intervjuer framkom 
det att kommunpolitikerna och de kommunala cheferna var de främsta intressent-
grupperna. Även de anställda och fackförbunden ansågs vara viktiga användare av 
personalredovisningen. Kännetecknande för kommunerna, med vilka vi genom-
förde intervjuer, var att den personalekonomiska redovisningen och redovisningen 
av sjukfrånvaro hade påbörjats av en eller några personer med intresse för perso-
nalekonomisk redovisning. Informationen var således inte direkt efterfrågad utan 
påbörjades för att dessa personer ansåg att den extra informationen behövdes för 
att få en bättre bild av kommunen. Den personalekonomiska redovisningen har 
därefter utvecklats till att bli en del av årsredovisningen och är därför en del i poli-
tikernas utvärdering av kommunens verksamhet.  
 
Enligt intressentteorin analyserar ledningen i en verksamhet intressenternas krav 
och reaktioner gentemot verksamheten och försöker vidta åtgärder för att hantera 
dessa krav. Ett sätt kan då vara att genom årsredovisningen påverka intressenter-
nas uppfattning om verksamheten och ge en bild av att verksamheten tar sitt 
sociala ansvar (Ljungdahl 1999, s. 43).  
 
Vår kvantitativa undersökning har visat att många av de undersökta kommunerna 
redovisar information om åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och minska sjuk-
frånvaron. Detta stödjer teorin om att kommunen försöker påverka intressenterna 
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genom att visa att kommunen tar sitt ansvar och vidtar åtgärder för att förbättra 
situationen. En annan intressant faktor att studera är att andelen kommuner som 
redovisade orsaker till sjukfrånvaron endast var 15 %. Möjligen ger denna infor-
mation inte en så positiv bild av kommunen. De få kommuner som hade angivit 
orsaker till sjukfrånvaron förklarade ofta denna med omvärldsorsaker såsom ett 
allmänt hårdare arbetsklimat. Detta kan vara ett sätt att förmedla att kommunen är 
socialt ansvarig. 
 
 

8.2.2 Urval av information som redovisas 
 
Vid vår kvalitativa undersökning framkom det många intressanta synpunkter som 
inte hade varit möjligt att fånga i den kvantitativa undersökningen. Ett exempel på 
detta är hur urvalet av vilken information om sjukfrånvaro som ska redovisas sker. 
Vid intervjuerna framkom det att kommunerna har en ansvarig person för perso-
nalredovisningen och att det var denna som själv valde ut vilken information som 
var relevant att redovisa. Det uppstår därför skillnader mellan kommunerna om 
vilka uppgifter som redovisas och inte redovisas. Något som för oss blev klart och 
tydligt vid intervjuerna var att omfånget och redovisningens innehåll påverkas 
starkt av den ansvarige personen. Vi är övertygande om att en person som verkli-
gen brinner för sin uppgift och verkligen vill åstadkomma något ger tydliga av-
tryck i verksamheten och då även i redovisningen.  
 
 

8.3 Samband och mönster i redovisningen av sjuk-
frånvaro 

 
 

8.3.1 Kommunernas storlek 
 
Enligt undersökningar som gjorts på privat sektor av samband mellan mängden 
redovisad information och karaktäristik på undersökta företag har det framkommit 
att företagets storlek samt branschtillhörighet har varit avgörande för mängden 
redovisad information (Ahmed & Courtis 1999, s. 35). Branschtillhörighet är av 
uppenbara skäl inte tillämpligt på kommuner men storlekskriteriet torde kunna 
tillämpas. Vi har tidigare i vår uppsats redogjort för att även Patten kommit fram 
till att mängden redovisad social information i företag beror på företagets storlek 
samt branschtillhörighet. Orsaken till att stora företag tenderar att redovisa mer 
social information än små företag motiverar Patten med att studier föreslagit att de 
stora företagen får mer uppmärksamhet än små företag och därför utsätts för ett 
högre samhälleligt tryck. (Patten 1991, s. 302) Samma resonemang skulle kunna 
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föras om kommuner. Det skulle exempelvis kunna hävdas att de större kommu-
nerna får mer uppmärksamhet i media än de små. De stora kommunerna skulle då 
ha incitament att redovisa en ökad mängd social information för att hantera rela-
tionen med intressenterna i samhället och därmed uppnå legitimitet. I vår kvantita-
tiva undersökning har vi dock inte kunnat se någon antydan till något sådant sam-
band. Detta innebär att kommunernas storlek alltså inte ger någon förklaring till 
variationer av sjukfrånvaroredovisningens omfattning.  
 
En faktor som möjligen kan förklara den antydda skillnaden i resultatet mellan vår 
undersökning och de studier som är gjorda på privata verksamheter är den relativt 
begränsade grupp användare kommunernas årsredovisningar vänder sig till. I vår 
kvalitativa undersökning visades att det främst var de lokala kommunpolitikerna, 
chefer inom kommunen samt de anställda som tar del av årsredovisningen. För att 
en verksamhet, i enlighet med legitimitetsteorin, via sin årsredovisning ska kunna 
kommunicera med de intressenter som kan styra opinionen i samhället krävs troli-
gen en större spridning av årsredovisningen än vad som är fallet i de kommuner 
som vi studerat. Även om en kommun är stor, och därför utsätts för relativt sett 
stor samhällelig press, lönar det sig kanske inte att försöka påverka andra intres-
senter genom årsredovisningen. Detta eftersom dessa intressenter ändå inte är in-
tresserade av att ta del av informationen. 
 
En annan faktor som eventuellt kan förklara varför det inte finns något tydligt 
samband mellan kommunernas storlek och mängden redovisad information om 
sjukfrånvaro kan vara att debatten om den höga sjukfrånvaron i kommuner och 
landsting tenderar att vara relativt generellt hållen. Inga enskilda kommuner pekas 
ut. Det är istället hela den kommunala sektorn som anses bära skulden av den hö-
ga sjukfrånvaron.  
 
 

8.3.2 Sjukfrånvaroredovisningens omfattning 
 
Ett mönster som vi upptäckte genom vår undersökning var att de kommuner som 
valde att redovisa sjukfrånvaron i en fristående bilaga nästan uteslutande redovi-
sade mer och utförligare information än de kommuner som enbart lämnade lik-
nande information i årsredovisningen. Åtta kommuner hade en fristående bilaga 
varav sex låg i topp om de rangordnades efter de med flest antal punkter från vår 
checklista. Vi upptäckte dock att kommunerna som använde sig av en fristående 
bilaga hade mycket knapphändig information om sjukfrånvaron i själva årsredo-
visningen. Detta, i kombination med att många av kommunerna inte gjort några 
hänvisningar till den eventuella fristående bilagan, kan göra att kommunernas 
intressenter missar viktig information. Görs ingen hänvisning kan det funderas 
över vad det beror på. Det kan lätt uppfattas som om kommunen vill dölja dåliga 
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uppgifter om sjukfrånvaron, vilket de kommuner vi intervjuat nekat till. Kanske 
beror det istället på dålig kommunikation mellan ekonomi- och personalavdel-
ningen, vilket vi finner troligt. Detta baserar vi på den erfarenhet vi själva fick vid 
rundringning till kommunerna vid förfrågan om att få ta del av deras årsredovis-
ningar och eventuella fristående bilagor med personalredovisning. Vid frågan om 
kommunerna hade en fristående bilaga om personal blev vi ibland omkopplade till 
ett flertal personer innan vi hamnade rätt. Detta tyder på att kommunikationen 
mellan kommunens avdelningar inte alltid fungerar och att kommunerna inte är 
medvetna om att avdelningarna tillsammans utgör en helhet som är viktig för dem 
själva och deras intressenter.  
 
Vi är något kluvna i valet att använda sig av en fristående bilaga med personalre-
dovisning eller enbart redovisa personalfrågor i årsredovisningen. Vi har dock 
kommit fram till att det är mer lämpligt att ha ett avsnitt om sjukfrånvaron i årsre-
dovisningen istället för i en fristående bilaga. Detta dels för att det underlättar för 
intressenterna att hitta informationen och dels för att det blir lättare att ta till sig 
informationen. Vid en bilaga som är lika tjock som årsredovisningen finns det en 
risk att mycket relevant information missas vid läsningen eftersom överskådlighet 
saknas. Vi hade istället föredragit att kommunerna valt att utöka informationen 
om sjukfrånvaro i årsredovisningen. Majoriteten av de kommuner som redovisade 
sjukfrånvaron i årsredovisningen redovisade sällan speciellt omfattande informa-
tion. Ofta upptogs mindre än en sida av sjukfrånvaroupplysningar. Trots detta gav 
många av dessa kommuner relativt utförlig information om sjukfrånvaron med 
tanke på sidantalet.  
 
 

8.3.3 Samband mellan olika punkter från vår checklista 
 
Vi har försökt att finna några samband mellan kommuner som redovisat en punkt 
från vår checklista även valt att redovisa en annan punkt. Vi har dock inte kunnat 
påvisa att något sådant mönster finns i vår undersökning. Anledningen till att det 
inte går att finna några sådana mönster är enligt oss att informationen hittills varit 
frivillig. Det är upp till varje kommun att välja ut vilken information som anses 
intressant och väsentlig. Kommunernas redovisade uppgifter om sjukfrånvaro blir 
därför varierande vilket gör att det blir svårt att finna samband eftersom det för-
modligen inte heller finns något samband. Vissa kommuner tycker sjukfrånvaron 
är viktigare än andra kommuner och väljer därför att redovisa fler upplysningar.  
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8.4 Lagändringen om obligatorisk redovisning av 
sjukfrånvaro 

 
 

8.4.1 Lagändringens för- och nackdelar 
 
Den kommande lagändringen kommer att innebära att tidigare frivilliga nyckeltal 
om sjukfrånvaro kommer att bli obligatoriska att redovisa. Kommunerna vi inter-
vjuade var positiva till den kommande lagändringen och framhävde främst den 
ökade möjligheten till att göra jämförelser med andra kommuner och privat sek-
tor. Jämförelser kommer att bli lättare eftersom alla blir skyldiga att redovisa på 
samma sätt, vilket inte sker i dagsläget. En positiv effekt av möjligheten att göra 
mer rättvisande jämförelser tycker vi är att kommuner, som kan påvisa att de har 
låg sjukfrånvaro i sin redovisning, kan komma att bli ett föredöme för andra 
kommuner. Vår förhoppning är att kommuner med stort antal sjukskrivningar vå-
gar ta steget att kommunicera med de som visar bra statistik och låga värden samt 
att de på detta sätt eventuellt kan komma fram till åtgärder som förbättrar proble-
met med sjukfrånvaron.  
 
En nackdel med den kommande lagändringen, som vi tycker är intressant att 
framhäva, är problemet med fokuseringen kring nyckeltal. Eftersom den kom-
mande lagändringen enbart gäller vissa sjukfrånvaronyckeltal riskeras de under-
liggande problemen med sjukfrånvaron att glömmas bort. Vi hade därför gärna 
sett att verksamheterna i kombination med nyckeltalen även varit tvungna att re-
dovisa hur de tänkt komma till rätta med sjukfrånvaroproblemet och även senare 
visa om dessa åtgärder lett till minskad sjukfrånvaro. Resultatet från vår under-
sökning visade att många kommuner valt att lämna information om planerade åt-
gärder. Däremot hade inga av kommunerna uppgivit om deras tidigare åtgärder 
haft någon påverkan på sjukfrånvaron, vilket vi tycker borde redovisats för att se 
om de lett till några förbättringar. Vid intervjuerna framkom det dock att det kan 
vara svårt att konstatera om det är åtgärder eller konjunkturläget som påverkat 
sjukfrånvaron.  
 
En annan nackdel med den kommande lagändringen som framkom vid våra inter-
vjuer är problemet med kommunernas inställning att lämna sina tidigare sätt att 
redovisa. Ett nytt system att redovisa försvårar för kommunerna att göra jämförel-
ser med tidigare år. Vi kan hålla med om att en lagändring kan medföra problem i 
inledningsskedet av implementeringen. Vi är ändå övertygade om att den kom-
mande lagändringen i slutändan kommer att leda till förbättringar då det går att få 
fram mer rättvisande statistik samtidigt som jämförelser med andra kommuner 
och den privata sektorn möjliggörs. Enligt oss kan det vara ett problem att ständigt 



Kapitel 8  Analys 

 67

göra jämförelser över tid med sin egen verksamhet. Genom att istället titta på and-
ra verksamheter kan idéer och insikter erhållas vilka kan bidra till en förbättring 
av den egna situationen.  
 
 

8.4.2 Lagändringens effekter 
 
Vi fann det även intressant att titta på hur förberedda de skånska kommunerna var 
på den kommande lagändringen. I vår kvantitativa undersökning var det endast 
Simrishamns kommun som redan hade redovisat i enlighet med den kommande 
lagändringen. Även andra kommuner hade redovisat de nyckeltal som kommer att 
bli obligatoriska men använt sig av dagar istället för timmar vilket gör att nyckel-
talen inte blir fullständigt rättvisande. Av vår kvantitativa undersökning kan slut-
satsen dras att kommunerna inte är förberedda på den kommande lagändringen. Vi 
tror dock inte detta kommer att skapa några större problem eftersom det under 
våra intervjuer framkom att det som krävdes för att kunna redovisa enligt den 
kommande lagändringen var modifieringar i kommunernas datasystem. Ändring-
arna i datasystemen trodde de tre kommunerna som vi intervjuade inte skulle vålla 
några ansenliga problem för dem och vi förmodar därför att så även är fallet för 
övriga Skånes kommuner.  
 
Vi är tveksamma till att den kommande lagändringen kommer att påverka kom-
munernas redovisning i någon större utsträckning. De nyckeltal som kommer att 
bli tvingande har ofta redan tidigare redovisats. Vi tror inte heller att kommunerna 
i framtiden kommer att minska sin redovisning om sjukfrånvaro till att enbart in-
nefatta den kommande obligatoriska informationen. Vi tror istället att redovis-
ningen kommer att se snarlik ut med eventuella tillägg av de tillkommande obliga-
toriska upplysningarna. 
 
Den kommande lagändringen innebär att kommunerna ska redovisa sjukfrånvaro-
uppgifterna i förvaltningsberättelsen vilket gör att vi ställer oss frågande till om en 
fristående bilaga med personalredovisning uppfyller detta krav. Räcker det att en 
hänvisning i förvaltningsberättelsen till en fristående bilaga sker eller måste de 
obligatoriska uppgifterna lämnas i årsredovisningen? Detta är egentligen inget 
som vi kan svara på utan det är upp till revisorernas egen bedömning. Själva anser 
vi dock att det vore lämpligast att inte använda sig av en fristående bilaga för att 
undvika eventuella diskussioner. Skulle det vara så att det tillåts att enbart göra en 
hänvisning i förvaltningsberättelsen måste de flesta kommuner med fristående 
bilaga göra klara förbättringar och vara tydligare i sin hänvisning så inga fråge-
tecken uppstår. Vi finner det intressant att följa hur redovisningen av sjukfrånvaro 
kommer att utvecklas vid nästa utgåva av kommunernas årsredovisningar.  
 



Kapitel 9  Slutsatser 

 68

9 Slutsatser 
 
 
 
 
 
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser och insikter vi erhållit genom vår un-

dersökning av Skånes kommuners redovisning av sjukfrånvaro. Vi ger vidare för-

slag på fortsatta studier inom området. 

 
 
Syftet med vår uppsats var att beskriva vilken information om personalens sjuk-
frånvaro som ges i de skånska kommunernas årsredovisningar samt att analysera 
varför denna information redovisades eller inte redovisades. Vi syftade dessutom 
på att undersöka vad den kommande lagändringen angående obligatorisk redovis-
ning av sjukfrånvaro kommer att få för påverkan på kommunernas redovisning. 
 
Resultatet från vår kvantitativa undersökning visade att samtliga Skånes kommu-
ners årsredovisningar innehållit information angående sjukfrånvaro trots att denna 
information fortfarande är frivillig att redovisa. Sjukfrånvaron redovisades ofta i 
samband med övrig personalinformation och i några fall i en kompletterande fri-
stående personalredovisning. I denna bilaga gavs ofta mer information om de an-
ställdas sjukfrånvaro i jämförelse med andra kommuner som hade valt att lägga all 
sin sjukfrånvaroredovisning i årsredovisningen.  
 
Vår kvantitativa studie har påvisat att flera kommuner har valt att lägga mycket 
stor vikt på sjukfrånvaro och andra personalfrågor i sina årsredovisningar. En or-
sak till detta kan vara, vilket även vår kvalitativa undersökning visade, att de an-
ställda är kommunens viktigaste resurs. Då personalkostnader uppgår till drygt 
hälften av kommunernas kostnader är det naturligt att även ge de anställda stort 
fokus i redovisningen. Kommunerna är avspeglande organisationer och anser där-
för att öppenhet är viktigt vid redovisningen. De vill därför visa upp vilka problem 
som finns i verksamheten för att därefter försöka finna en lösning av problemen. 
Kommunerna vill möjliggöra en granskning av de förtroendevalda eftersom detta 
är viktigt för demokratin. Redovisning av sjukfrånvaro kan därför ses som ett 
komplement till den finansiella informationen i en bedömning av kommunens 
effektivitet. En anledning till att sjukfrånvaron redovisas i kommunerna kan också 
vara att de i enlighet med Lagen om kommunal redovisning är skyldiga att lämna 
all väsentlig information i förvaltningsberättelsen angående personalförhållanden. 
Då sjukfrånvaron bidrar till stora kostnader för kommunerna torde därför sjuk-
frånvaron anses vara ett exempel på sådan väsentlig information. Vidare har sjuk-
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frånvaron debatterats livligt i media vilket kan ha lett till att problemet lyfts fram 
och redovisats. Kommunerna har ofta setts som den största bäraren av sjukfrånva-
roproblemet. I enlighet med intressentteorin är det därför troligt att kommunerna 
har fäst stor vikt vid sin frivilliga redovisning på de områden som intressenterna 
krävt ska förbättras.  
 
Vi har inte kunnat påvisa att det föreligger någon samband mellan kommunernas 
egenskaper och den information som redovisades om sjukfrånvaro. Vi har exem-
pelvis inte kunnat påvisa att det förekommer någon samband med en kommuns 
storlek och hur mycket information som redovisats. Tidigare studier på verksam-
heter inom privat sektor har visat att företagens storlek i stor utsträckning påver-
kar hur mycket frivillig information som ges i årsredovisningen. Detta resone-
mang stämmer alltså inte på kommunernas hittills frivilliga redovisning angående 
sjukfrånvaro. Vi har inte heller funnit några samband mellan redovisningen av 
sjukfrånvaro och kommunernas geografiska läge, antalet anställda eller antalet 
invånare. Vid vår kvalitativa undersökning framkom att det hos kommunerna ofta 
endast är en person som själv väljer ut vilken information som ska redovisas samt 
hur mycket information som ska ges om de anställdas sjukfrånvaro. Vår slutsats 
blir därför att de kommuner som har valt att lämna mycket information om sjuk-
frånvaron, i sin årsredovisning eller personalredovisning, har en ansvarig person 
som har ett brinnande intresse för personalfrågor. Personen anser säkert att efter-
som personalen är så viktig för kommunen behövs mycket information ges om de 
anställda i redovisningen. Sjukfrånvaron är ett väsentligt problem för kommuner-
na och dess anställda och bör därför noggrant och ingående redovisas. 
 
Syftet med den kommande lagändringen angående obligatorisk redovisning av 
sjukfrånvaro är bl.a. att ge externa intressenter information om personalen och 
dess sjukfrånvaro. Trycket från intressenterna, om att få del av information angå-
ende sjukfrånvaro, hade ökat.  
 
Den kommande lagändringen angående obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 
kommer att innebära att jämförelser mellan olika kommuner underlättas. Även 
tillförlitlighet för informationen ökar, då det kan fastslås att informationen fram-
tagits likvärdigt. Det kommer även bli möjligt att göra jämförelser mellan privat 
och offentlig sektor.  
 
Vi tror ej att den kommande lagändringen kommer att påverka kommunernas re-
dovisning i någon större utsträckning. Den information som vid halvårsskiftet 
2003 kommer att bli tvingande har ofta redan tidigare redovisats. Vår kvalitativa 
undersökning har dock påvisat att lagändringen kan innebära vissa svårigheter 
eftersom en del smärre ändringar av kommunernas datasystem krävs. Vi tror inte 
heller att kommunerna i framtiden kommer att minska sin redovisning om sjuk-
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frånvaro till att enbart innefatta de blivande obligatoriska nyckeltalen. Redovis-
ningen kommer förmodligen i stort se snarlik ut med den redovisning som sker i 
dagsläget, med eventuella tillägg av den tillkommande tvingande informationen. 
 
Det finns ett flertal andra intressanta aspekter, inom sjukfrånvaro, som skulle 
kunna utgöra föremål för vidare och djupare studier. Ett aspekt skulle vara att stu-
dera hur redovisningen av sjukfrånvaro ser ut i Sveriges övriga kommuner för att 
se om denna skiljer sig från redovisningen i de skånska kommunerna. Det skulle 
vidare vara intressant att jämföra verksamheter inom den privata och den offentli-
ga sektorn med varandra för att närmare studera huruvida några skillnader i redo-
visningen av sjukfrånvaro föreligger. 
 
Om några år skulle det kunna vara intresseväckande att studera huruvida och i så 
fall vilka förändringar lagändringen angående obligatorisk redovisning av sjuk-
frånvaro medförde i kommunernas redovisning. Ett syfte som regeringen hade 
med sitt lagförslag angående obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro var att få 
antalet sjukskrivningar i samhället att minska. En undersökning om verkligen 
denna utveckling skedde skulle därför vara intressant om några år. 
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 Bjuv  Bromölla Burlöv  Båstad Eslöv  Helsingborg Hässleholm Höganäs 
 2002 2002 2002 2002 2001 2001 2002 2002 

Kostnader:         
Årets kostnader för sjukfrånvaro X  X X   X  
Sjukfrånvarokostnad per anställd         
Sjukfrånvarokostnad per förvaltning X        
Kostnader i RR eller Investeringsredovisning         

         
Antal dagar:         
Totala antalet sjukdagar eller sjuktimmar X X X X X  X  
Antalet sjukdagar per anställd (sjuktal) X X X X X X X X 
Sjukfrånvaron i relation till total arbetstid X X  X   X  
Antal eller andel långtids-/kortidssjukskrivningar X X X  X  X  

         
Grupper:         
Sjukfrånvaro uppdelad på kön  X X     X 
Sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper  X       
Sjukfrånvaro uppdelad på yrkesgrupper  X       
Andel av personalen som har få eller inga sjukdagar  X  X     
Särskilda grupper med låg sjukfrånvaro          
Särskilda grupper med hög sjukfrånvaro   X       

         
Layout:         
Egen rubrik X X X X X   X 
Fristående bilaga  X       
Jämförelsetal:         
     Över tid X X X X X X X X 
     Mellan olika förvaltningar X X       
Grafik:         
    Tabeller X X X X  X   
    Diagram  X   X    

         
Övrigt:         
Åtgärder för att minska sjukfrånvaro X X X X  X X X 
Orsaker till sjukfrånvaro   X      
Typer av sjukdomar         
Arbetsskador och olyckor  X  X     

         
Totala antalet kryss: 11 st. 17 st. 10 st. 10 st. 6 st. 4 st. 7 st. 5 st. 
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 Hörby  Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö  
 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2001 2002 2002 

Kostnader:          
Årets kostnader för sjukfrånvaro  X X  X X X X  
Sjukfrånvarokostnad per anställd          
Sjukfrånvarokostnad per förvaltning      X    
Kostnader i RR eller Investeringsredovisning          

          
Antal dagar:          
Totala antalet sjukdagar eller sjuktimmar X     X    
Antalet sjukdagar per anställd (sjuktal) X X X X X X X X X 
Sjukfrånvaron i relation till total arbetstid X X   X X   X 
Antal eller andel långtids-/kortidssjukskrivningar X  X X X X  X X 

          
Grupper:          
Sjukfrånvaro uppdelad på kön X X X X X X  X X 
Sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper X X  X  X  X X 
Sjukfrånvaro uppdelad på yrkesgrupper  X  X X X X   
Andel av personalen som har få eller inga sjukdagar X X        
Särskilda grupper med låg sjukfrånvaro           
Särskilda grupper med hög sjukfrånvaro  X X  X X   X  

          
Layout:          
Egen rubrik X X X X  X X X  
Fristående bilaga X X    X    
Jämförelsetal:          
     Över tid X X X X X X X X X 
     Mellan olika förvaltningar X X   X X  X  
Grafik:          
    Tabeller X X  X X X X X  
    Diagram X X X X  X X X X 

          
Övrigt:          
Åtgärder för att minska sjukfrånvaro X X X X X   X X 
Orsaker till sjukfrånvaro          
Typer av sjukdomar   X       
Arbetsskador och olyckor X         

          
Totala antalet kryss: 16 st. 15 st. 9 st. 11 st. 11 st. 15 st. 7 st. 12 st. 8 st. 
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 Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala 
 2002 2001 2002 2002 2002 2001 2001 2002 

Kostnader:         
Årets kostnader för sjukfrånvaro  X X X    X 
Sjukfrånvarokostnad per anställd         
Sjukfrånvarokostnad per förvaltning        X 
Kostnader i RR eller Investeringsredovisning      X   

         
Antal dagar:         
Totala antalet sjukdagar eller sjuktimmar  X  X X X X X 
Antalet sjukdagar per anställd (sjuktal) X  X X  X X X 
Sjukfrånvaron i relation till total arbetstid X X X X X  X  
Antal eller andel långtids-/kortidssjukskrivningar  X X   X X  

         
Grupper:         
Sjukfrånvaro uppdelad på kön   X      
Sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper   X      
Sjukfrånvaro uppdelad på yrkesgrupper   X      
Andel av personalen som har få eller inga sjukdagar   X  X  X  
Särskilda grupper med låg sjukfrånvaro    X      
Särskilda grupper med hög sjukfrånvaro    X      

         
Layout:         
Egen rubrik   X X  X   
Fristående bilaga   X X    X 
Jämförelsetal:         
     Över tid X X X X  X X X 
     Mellan olika förvaltningar   X   X  X 
Grafik:         
    Tabeller   X   X  X 
    Diagram   X X  X  X 

         
Övrigt:         
Åtgärder för att minska sjukfrånvaro X  X X X X X X 
Orsaker till sjukfrånvaro   X     X 
Typer av sjukdomar X  X      
Arbetsskador och olyckor   X X     

         
Totala antalet kryss: 5 st. 5 st. 20 st. 10 st. 4 st. 10 st. 7 st. 11 st. 



 

 78

 Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge  
 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2002 2002 

Kostnader:         
Årets kostnader för sjukfrånvaro X  X X X X X  
Sjukfrånvarokostnad per anställd         
Sjukfrånvarokostnad per förvaltning     X X   
Kostnader i RR eller Investeringsredovisning X        

         
Antal dagar:         
Totala antalet sjukdagar eller sjuktimmar  X X  X X X  
Antalet sjukdagar per anställd (sjuktal)  X   X X X X 
Sjukfrånvaron i relation till total arbetstid   X    X  
Antal eller andel långtids-/kortidssjukskrivningar       X  

         
Grupper:         
Sjukfrånvaro uppdelad på kön  X   X X X  
Sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper      X   
Sjukfrånvaro uppdelad på yrkesgrupper     X X   
Andel av personalen som har få eller inga sjukdagar      X X  
Särskilda grupper med låg sjukfrånvaro          
Särskilda grupper med hög sjukfrånvaro       X X  

         
Layout:         
Egen rubrik  X  X X X X X 
Fristående bilaga      X   
Jämförelsetal:         
     Över tid X X  X X X X  
     Mellan olika förvaltningar X X   X X X  
Grafik:         
    Tabeller  X   X X X  
    Diagram X   X X X X  

         
Övrigt:         
Åtgärder för att minska sjukfrånvaro      X X X 
Orsaker till sjukfrånvaro X      X  
Typer av sjukdomar         
Arbetsskador och olyckor         

         
Totala antalet kryss: 6 st. 7 st. 3 st. 4 st. 11 st. 16 st. 15 st. 3 st. 
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 Antalet kryss Procent 
Simrishamn 20 st. 83% 
Bromölla 17 st. 71% 
Hörby 16 st. 67% 
Ängelholm 16 st. 67% 
Höör 15 st. 63% 
Landskrona 15 st. 63% 
Örkelljunga 15 st. 63% 
Lund 12 st. 50% 
Bjuv 11 st. 46% 
Kristianstad 11 st. 46% 
Kävlinge 11 st. 46% 
Svedala 11 st. 46% 
Åstorp 11 st. 46% 
Burlöv 10 st. 42% 
Båstad 10 st. 42% 
Sjöbo 10 st. 42% 
Staffanstorp 10 st. 42% 
Klippan 9 st. 38% 
Malmö 8 st. 33% 
Hässleholm 7 st. 29% 
Lomma 7 st. 29% 
Svalöv 7 st. 29% 
Trelleborg 7 st. 29% 
Eslöv 6 st. 25% 
Tomelilla 6 st. 25% 
Höganäs 5 st. 21% 
Osby 5 st. 21% 
Perstorp 5 st. 21% 
Helsingborg 4 st. 17% 
Skurup 4 st. 17% 
Ystad 4 st. 17% 
Vellinge 3 st. 13% 
Östra Göinge 3 st. 13% 
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 Antalet kommuner I enlighet med kommande 
lagändring 

Kostnader:   
Årets kostnader för sjukfrånvaro 20 st. (61%) - 
Sjukfrånvarokostnad per anställd - - 
Sjukfrånvarokostnad per förvaltning 5 st. (15%) - 
Kostnader i RR eller Investeringsredovisning 2 st. (6%) - 

   
Antal dagar:   
Totala antalet sjukdagar eller sjuktimmar 19 st. (58%) - 
Antalet sjukdagar per anställd (sjuktal) 28 st. (85%) - 
Sjukfrånvaron i relation till total arbetstid 17 st. (52%) 16 st. 
Antal eller andel långtids-/kortidssjukskrivningar 17 st. (52%) 1 st. 

   
Grupper:   
Sjukfrånvaro uppdelad på kön 16 st. (48%) 5 st. 
Sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper 9 st. (27%) 2 st. 
Sjukfrånvaro uppdelad på yrkesgrupper 9 st. (27%) - 
Andel av personalen som har få eller inga sjukdagar 9 st. (27%) - 
Särskilda grupper med låg sjukfrånvaro  1 st. (3%) - 
Särskilda grupper med hög sjukfrånvaro  9 st. (27%) - 

   
Layout:   
Egen rubrik 22 st. (67%) - 
Fristående bilaga 8 st. (24%) - 
Jämförelsetal:   
     Över tid 30 st. (91%) - 
     Mellan olika förvaltningar 15 st. (45%) - 
Grafik:   
    Tabeller 19 st. (58%) - 
    Diagram 19 st. (58%) - 

   
Övrigt:   
Åtgärder för att minska sjukfrånvaro 24 st. (73%) - 
Orsaker till sjukfrånvaro 5 st. (15%) - 
Typer av sjukdomar 3 st. (9%) - 
Arbetsskador och olyckor 5 st. (15%) - 
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Intervjuguide 
 
 
 
 
 
Följande punkter har behandlats vid våra tre personliga intervjuer: 
 
 

• Arbetsgången vid redovisningen av kommunens sjukfrånvaro. 
 

• Urval av vilken information som redovisas i personalredovisningen. 
 

• Införandet av lagändringen angående obligatorisk redovisning av sjukfrånva-
ro. Positiva och negativa reaktioner. 

 

• Behandling av kostnader för sjukfrånvaro. 
 

• Kommunens intressenter. 
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Förslag till lag om ändring i lagen 
(1997:614) om kommunal redovisning 
 
 
 
 
 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1997:614) om kommunal redovisning 
 dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 1 a §, av följande lydelse, 
 dels att 8 kap. 1 § skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslagen lydelse 

 

4 kap. 
1 a § 

 Förvaltningsberättelsen skall, under 

avsnittet väsentliga personalförhållanden, 

särskilt innehålla upplysningar om de an-

ställdas frånvaro på grund av sjukdom un-

der räkenskapsåret. Den totala sjukfrånva-

ron skall anges i procent av de anställdas 

sammanlagda ordinarie arbetstid. 

 Uppgift skall också lämnas om 

 1. den andel av sjukfrånvaron som avser 

frånvaro under en sammanhängande tid av 

60 dagar eller 

mer, 

 2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive 

män samt 

 3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 

29 år eller yngre, 30–49 år och 50 år eller 

äldre. 
 Sjukfrånvaron för varje sådan grupp som 

avses i andra stycket 2 och 3 skall anges i 

procent av gruppens sammanlagda ordina-

rie arbetstid. Sådan uppgift skall inte lämnas 

om antalet anställda i gruppen är högst tio 

eller om uppgiften kan hänföras till en en-

skild individ. 

 Bestämmelserna i första–tredje styckena 

gäller inte kommuner och landsting i vilka 

antalet anställda under de senaste två rä-

kenskapsåren i medeltal uppgått till högst 

tio. 
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8 kap. 
1 § 

 Sådana upplysningar som avses i 4 
kap. 1 § skall omfatta också sådan kommu-
nal verksamhet som bedrivs genom andra 
juridiska personer. 
 
 
 

 
 

 Sådana upplysningar som avses i 4 kap. 
1 § skall omfatta också sådan kommunal 
verksamhet som bedrivs genom andra juri-
diska personer. 
Detta gäller dock inte sådana särskilda 

upplysningar om sjukfrånvaro som avses i 4 

kap. 1 a §. 

 

 Särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet skall lämnas om sådana juridiska personer 
i vilka kommunen eller landstinget har ett betydande inflytande. 
 
 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas första gången för räkenskapsåret 2003. 
 2. För räkenskapsåret 2003 skall uppgift om sjukfrånvaron avse tiden efter den 30 juni 2003. 
 
 


