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Förord 
 

Denna rapport fokuserar på hälsofrämjande verksamhetsstyrning i kommuner. Vår uppfattning 

är att detta tema är intressant utifrån att många hälsofrämjande processer stannar upp eller inte 

kommer igång i svenskt arbetsliv. Förhoppningsvis kan våra studier bidra till ökad kunskap om 

effekter av hälsofrämjande insatser på arbetsplatser. Vi hoppas att ledare för olika verksamheter 

i högre grad utnyttjar existerande kunskap från forskning och omsätter denna i goda 

förbättringsprocesser. Vår uppfattning är att uppstart och genomförande av sådana processer är 

beroende av chefens värderingar, engagemang och beteenden. I detta perspektiv anser vi att 

ökad organisatorisk och individuell hälsokompetens är en nödvändig förutsättning för dessa 

processers framgång. Med hälsokompetens menar vi kunskap, färdigheter och förmåga att förstå 

vilka komponenter som bör ingå i processen samt hur denna genomförs. Våra studier visar på 

betydelsen av ett engagerat ledarskap, helhetsinriktade insatser på såväl individ- som 

organisationsnivå samt hög delaktighet från ledare och medarbetare i planering och 

genomförande
1
. Våra studier tyder på att det finns en ekonomisk potential för arbetsplatser som 

tillämpar ett sådant angreppssätt. 

 

Författarna vill tacka alla medarbetare i deltagande kommuner som studerats i projektet. Ett 

särskilt tack till Anne Lundstedt och Susanne Magnusson som förtjänstfullt hjälpt till med 

datainsamling och praktiska arrangemang, samt till Jörgen Söderback för hjälp med datafiler 

och Gunnar Gelin som gett värdefulla råd och stöd i de statistiska analyserna. Vi riktar också ett 

tack till IFAU som finansierat studien (Dnr 75/2009). 
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1 För mer information om hälsofrämjande processer se Malmquist, Vinberg och Larsson (2007), Att styra med hälsa – 

från statistik till strategi, Degerfors: Metodicum Förlag. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur hälso- och arbetsmiljöinvesteringar 

påverkar de anställdas hälsa samt verksamheten och dess resultat. En modell för hälsobokslut 

och hälsofrämjande styrning har sedan 2006 införts på samtliga arbetsplatser i en 

försökskommun och under fyra år har sjuktal, sjukfallsfrekvens, rehabilitering, självskattad 

hälsa, stress och psykosocial arbetsmiljö studerats på arbetsplats- och individnivå (19 

arbetsplatser, 307 individer). Intervjuer med ledare och granskning av hälsoberättelser har legat 

till grund för bedömning av ledarskapsvärderingar, ledarskapsbeteenden och hälsofrämjande 

processer på arbetsplatserna. Insamlade data avseende skattad kvalitet, effektivitet och 

produktivitet samt direkta kostnader avseende sjukfrånvaro och rehabiliteringsinsatser har legat 

till grund för ekonomiska kalkyler av genomförda interventioner. Jämförelser har också gjorts 

med tre arbetsplatser (77 individer) i en kommun i samma glesbygdskontext som inte deltagit i 

försöksverksamheten. Resultaten visar att interventionen i försökskommunen haft begränsad 

effekt i relation till jämförelsekommunen, men att en hög kvalitet i förändringsprocessen hos 

försökskommunens arbetsplatser bidrar till positiva förändringar av långtidsfriskhet, sjukfall 

och självskattad hälsa hos medarbetarna. Ledarskapsvärderingar och ledarskapsbeteenden 

förefaller ha betydelse i detta sammanhang, trots att ledarna utsätts för krävande psykosociala 

arbetsförhållanden. Ekonomiska kalkyler utifrån genomförda hälso- och arbetsmiljö-

investeringar tyder på att intäkter av minskad sjukfrånvaro, ökad kvalitet och ökad produktivitet 
kan innebära en ekonomisk potential. Vår slutsats är att det är angeläget med fortsatta 

hälsofrämjande investeringar i kommunal verksamhet. För att nå framgång krävs fler 

hälsofrämjande förbättringsprocesser med hög kvalitet, där ett utvecklat och ansvarstagande 

ledarskap är av stor betydelse. 
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1 Introduktion 

Arbetsmiljöns betydelse för individers hälsa och välbefinnande, för verksamheters effektivitet 

och utveckling samt för regioners hållbara tillväxt har under senare år lyfts fram i flera politiska 

initiativ. I den senaste Folkhälsopolitiska propositionen (2007/08:110) påpekas att arbetsplatsen 

är en betydelsefull arena för förebyggande insatser avseende såväl organisatoriska, 

arbetsmiljörelaterade faktorer som individers levnadsvanor och livsvillkor. I utredningar om den 

framtida arbetslivspolitiken konstateras också att dåliga arbetsförhållanden kan bidra till stora 

kostnader på såväl individ-, organisations- som samhällsnivå (Ds 2008:16; SOU 2009:47; SOU 

2011:15). 

Regeringens handlingsplan om en förnyad arbetsmiljöpolitik 2010-2015 lägger 

fast att arbetet ska inriktas på att synliggöra arbetsmiljöns positiva, verksamhetsmässiga och 

hälsofrämjande effekter (Regeringens skrivelse 2009/10:248). Således finns i den svenska 

folkhälso- och arbetslivspolitiken goda politiska ambitioner kring hälsa och arbetsvillkor, men 

mer oklart är hur dessa ambitioner samordnas och omsätts i för arbetsplatsen konkreta och 

stödjande åtgärder. Exempelvis ser vi borttagandet av den lagstagade sjukfrånvaroredovisningen 

från januari 2011 som ett tecken på denna ambivalens (Regeringens proposition 2009/10:235). 

Även på internationell politisk nivå lyfts fram att arbetsplatsen och arbetsgivarna 

har en nyckelroll i det hälsofrämjande arbetet (Black, 2008). Enligt det europeiska nätverket för 

hälsofrämjande arbetsplatser är hälsa, motivation och kvalifikationer av fundamental betydelse 

för framtida socialt och ekonomiskt välmående i den europeiska unionen (ENWHP, 2005). EU:s 

arbetsmiljöstrategi pekar på att företag som investerar i arbetstagarnas hälsa får minskade 

kostnader för sjukfrånvaro, höjd kvalitet och bättre image (EU, 2007). Kommissionen för 

sociala bestämningsfaktorer för hälsa (WHO, 2008) påtalar att sysselsättning och 

arbetsförhållanden har stor betydelse för hälsa och jämlikhet i hälsa. 

Enligt regeringens Arbetsmiljöpolitiska kunskapsråd (SOU 2009:47) finns en risk 

att kunskapen är snedvriden åt det positiva hållet, alltså att både vetenskapliga studier och så 

kallad ”grå litteratur” främst fokuserar på de positiva resultaten. Rådet menar därför att det 

behövs fler väl genomförda studier av humankapitalrelaterade interventioner som har 

misslyckats och som inte har åstadkommit några effekter eller lett till negativa resultat. Rådet 

ifrågasätter också om det alltid är meningsfullt att försöka uppskatta de ekonomiska vinsterna av 

humankapitalbaserade insatser. Just ekonomiska argument kan visserligen göra större intryck på 

ledarna för olika verksamheter, men i många fall är det kanske mer trovärdigt att redovisa andra 

icke-monetära framgångsmått som exempelvis förbättrad hälsa och trivsel bland de anställda 

(ibid.). Vår uppfattning är att hälsa bör ses som både ett medel och ett mål samt att forskningen 

inom området behöver förstärkas avseende hur sambanden ser ut i olika organisatoriska 

kontexter och hur framgångsrika hälsofrämjande interventioner implementeras på såväl individ- 

som organisationsnivå. I detta sammanhang behövs även mer forskning med en kvalitativ ansats 

om relationer mellan hälsofrämjande insatser och olika organisatoriska utfall. 

Under senare år har forskningen om investeringar i humankapital ökat inom 

vetenskapliga fält som företagsekonomi, ledarskap, arbetsvetenskap och hälsovetenskap 

(Hansson et al., 2007). En del resultat tyder på att sådana investeringar kan ge positiva effekter 

på tillväxt- och hälsorelaterade utfall, men kunskapen är ofullständig. Antalet studier är litet där 

båda typerna av utfall studeras samtidigt, och det är också så att interventionsstudier är förenade 

med metodologiska problem. Exempel på sådana är svårigheter att bedöma vilka komponenter i 

interventionen som har effekt, påverkan av externa faktorer, avsaknad av jämförelsegrupper och 

brist på longitudinella studier (Eklund et al., 2006; SOU 2009:47). 

När det gäller olika sektorer i svenskt arbetsliv är anställda i offentlig sektor, 

främst inom kommunala verksamheter som vård, omsorg och skola överrepresenterade bland de 

långvarigt sjukskrivna (Lidwall, 2007). Studier av anställda inom dessa verksamhetsområden i 

olika arbetslivssektorer visar att en större andel kommunal- än landstings- och privatanställda 
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kvinnor rapporterar dåliga arbetsförhållanden, ohälsosamma levnadsvanor och dålig hälsa 

(Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2009). 

Enligt vissa forskare kan socioekonomiska skillnader avseende arbetsmarknad 

och attityder till sjukfrånvaro bara förklara en del av variationen i sjukfrånvaro mellan anställda 

i olika kommuner (Dellve et al., 2006). De pekar på att faktorer som ledarskap, 

verksamhetsstyrning och organisation sannolikt har minst lika stor betydelse (ibid.). Även om 

ett flertal hälsofrämjande projekt genomförts i kommuner är kunskapen om effekter av sådana 

interventioner begränsad (Bildt et al., 2005; Åkerlind et al., 2010; Svensson et al., 2007). 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur hälso- och 

arbetsmiljöinvesteringar påverkar de anställdas hälsa samt verksamheten och dess resultat. 

Förändringar studeras avseende sjuktal, sjukfall, långtidsfriskhet, hälsa, stress, psykosocial 

arbetsmiljö, kvalitet, produktivitet och effektivitet i relation till genomförda arbetsplatsinriktade 

åtgärdsprogram
2
 på arbetsplatser i en försökskommun i Jämtlands län under perioden 2006-

2009. I åtgärdsprogrammen beaktas särskilt ledarskapsvärderingar, ledarskapsbeteenden och 

hälsofrämjande processer. Förutom att arbetsplatserna i försökskommunen jämförs sinsemellan, 

jämförs tre arbetsplatser i försökskommunen med tre likvärdiga arbetsplatser i en 

jämförelsekommun i samma regionala kontext. Förändringar under de fyra åren avseende 

studerade variabler används som underlag för ekonomiska kalkyler. Följande forskningsfrågor 

är aktuella: 

 

 Hur förändras sjuktal, sjukfall, långtidsfriskhet, hälsa, stress, psykosocial arbetsmiljö, 

kvalitet, produktivitet och effektivitet över tid för studerade individer och arbetsplatser? 

 Kan skillnader mellan olika arbetsplatser i försökskommunen utläsas med hänsyn till 

bedömd kvalitet i ledarskapsvärderingar, ledarskapsbeteenden och hälsofrämjande 

processer? 

 Vilka förutsättningar för hälsofrämjande insatser upplever ledarna?   

 Kan skillnader utläsas mellan arbetsplatser och tillhörande individer i 

försökskommunen i jämförelse med liknande arbetsplatser i en jämförelsekommun i 

samma lokala kontext som inte deltagit i försöksverksamheten?  

 Vilka ekonomiska konsekvenser med hänsyn till investeringar i hälso- och 

arbetsmiljöåtgärder och förändringar över tid av sjuktal, sjukfall, rehabilitering, kvalitet 

och produktivitet kan utläsas?  

2 Forskningsöversikt 

I detta avsnitt redovisas en kortfattad forskningsöversikt, dels om ledarskapets och psykosociala 

arbetsmiljöfaktorers betydelse för hälsa och organisatoriska utfall, dels om olika effekter av 

hälsofrämjande processer i organisationer.  

 

2.1 Ledarskap och psykosocial arbetsmiljö 

Forskning visar att det finns systematiska variationer mellan olika branscher, 

verksamhetsområden och arbetsplatser när det gäller sjukfrånvaro och hälsa, vilket indikerar att 

variabler på arbetsplatsen är viktiga för hälsorelaterade utfall bland de anställda (Härenstam et 

                                                      
2 Med åtgärdsprogram avses här de samlade individ- och organisationsinriktade hälsofrämjande insatser som 

genomförts under den studerade perioden. Förutom genomförande av årliga hälsobokslut inkluderande återkoppling 

av resultat och upprättande av hälsoberättelser kan arbetsplatsspecifika åtgärder avse t.ex. ledar- och 

medarbetarutveckling, ergonomiska åtgärder, friskvårdsinsatser och arbetslivsinriktad rehabilitering. 
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al., 2006). Psykosociala arbetsmiljöfaktorer som exempelvis krav, inflytande och stöd i arbetet 

har samband med ett flertal olika hälsoutfall (Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2003; 

Stansfeld & Candy, 2006; Van der Doef & Maes, 1999), liksom variabeln oro för 

organisationsförändringar (Szücs et al., 2003). Betydelsen av socialt stöd från arbetskamrater 

och ledare diskuteras också alltmer, där stöd från ledare anses vara särskilt viktigt för de 

anställdas hälsa (Kristensen et al., 2004; Sundin, 2009). 

 Ett ökat fokus på forskning om vad som karakteriserar hälsofrämjande 

organisationer – det vill säga organisationer med god arbetsmiljö som bidrar till både god hälsa 

bland medarbetarna och hög organisatorisk kvalitet, effektivitet och produktivitet – kan utläsas 

under senare år (Jaffe, 1995; Lowe, 2004; Sainfort et al., 2001; Wilson, 2004). Även om 

forskningen är motstridig kring huruvida det är möjligt att designa organisationer och 

arbetsmiljöer så att de bidrar till såväl medarbetarnas hälsa som positiva organisatoriska utfall 

finns modeller som styrker detta (Murphy & Cooper, 2000).  Dessa forskare har identifierat sex 

modeller kring hälsosamma organisationer och funnit att de flesta modellerna innehåller 

faktorer som ett relationsinriktat ledarskap, meningsfullt arbete, kontroll och inflytande i 

arbetet, säkerhet i arbetet, belöningar, delaktighet i utvecklingsarbeten, god laganda, god fysisk 

arbetsmiljö och gemensamma värderingar i organisationen (ibid.). 

 Enligt flera studier påverkar ledarskapet den psykosociala arbetsmiljön samt 

medarbetarnas hälsa och arbetstillfredsställelse. Studierna visar på samband mellan ledarskap 

och till exempel arbetstillfredsställelse (Ng & Sorensen, 2008; Bass, 1990), sjukfrånvaro 

(Aronsson & Lindh, 2004; Nyberg, 2009; Nyberg et al., 2005), välbefinnande (Kuoppala et al., 

2008), självskattad hälsa (Larsson, 2010), mental hälsa (Moyle, 1998), hjärt- och kärlbesvär 

(Nyberg et al., 2009), arbetsrelaterad stress (Sosik & Godshalk, 2000) samt subjektivt upplevd 

smärta (Fjell et al. 2007). Arbetsvillkor såsom balanserade arbetskrav och hög egenkontroll kan 

ses som mellanliggande faktorer mellan ledarskapsbeteenden och medarbetarnas hälsoutfall 

(Nyberg, 2009). I flera studier rörande hur ledarskapet påverkar medarbetarnas hälsa och 

arbetstillfredsställelse visas att hög relationsorientering är viktig för goda utfall (Bass, 1990; 

Nyberg, 2009; Nyberg et al., 2005; Larsson, 2010). Studier pekar även på att svaga 

relationsorienterade ledarskapsbeteenden är förknippade med mindre bra arbetsorganisatoriskt 

designade arbeten (Wieland et al., 2009). Således kan ledarskapet ha en direkt effekt på 

medarbetarnas hälsa och arbetsvillkor eller en indirekt effekt, som medieras via 

organisationsvariabler som chefer kan påverka. 

Ett flertal studier har belyst kopplingar mellan ledarskap och organisationers 

effektivitet (grad av måluppfyllelse). Flera forskare förespråkar att beteenden ska anpassas 

utifrån olika situationsvariabler (exempelvis medarbetarnas mognad, organisationens 

utvecklingsfas eller typ av arbetsuppgift), andra forskare menar att beteendet ska vara 

universellt i samtliga situationer för att skapa effektivitet (Hersey & Blanchard, 1982; Yukl, 

2009; Larsson & Vinberg, 2010). Det finns även forskare som hävdar att situationen måste 

förändras för att passa ledarskapsbeteendet genom att detta är så starkt sammankopplat med 

personlighet (Fiedler, 1967). Den inriktning som hittills fått mest empiriskt stöd är att hög grad 

av relations- och strukturorienterade ledarskapsbeteenden behövs i samtliga situationer för att 

uppnå hög organisatorisk effektivitet (Andersen, 1994; Yukl, 2009). En viktig förutsättning för 

att en chef ska kunna skapa organisatorisk effektivitet med sina beteenden är det 

handlingsutrymme som ges chefen (Andersen, 1995; Stewart, 1976; Kerr & Jermier, 1978; 

Yukl, 2009). 

Ett flertal studier har även påvisat kopplingar mellan ledarskapsbeteenden och 

produktivitet (Ekvall & Ryhammar, 1998; Howell & Costley, 2006; Misumi, 1985; Northhouse, 

2001). Inom kvalitetsområdet har forskning visat på kopplingar mellan ledarskapsbeteenden och 

hälsa (Bäckström, 2009; Harnesk, 2006; Lagrosen, 2006; Wreder, 2008) samt kvalitet (Hirtz, 

2002; Hirtz, et al., 2007; Turvey, 1999). I en avhandling om småföretag påvisas statistiskt 
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säkerställda positiva samband mellan, å ena sidan, ett respektfullt ledarskap, god laganda, 

kreativt arbete och rimliga arbetskrav och, å andra sidan, medarbetarnas hälsa och bedömd 

effektivitet i företagen (Vinberg, 2006). 

I en annan avhandling (Larsson; 2010), som till del utgör analysbas i vår studie, 

omfattande svenska offentliga och privata organisationer visas att ledares människosyn, 

beteenden och arbetssätt har samband med medarbetarnas hälsa samt kvalitet och effektivitet i 

organisationerna. Rörande ledarskapsvärderingar hade chefer med Teori Y-orienterad 

människosyn (McGregor, 1960) bättre organisatoriska utfall samt tendenser till bättre hälsa 

(Larsson et al., 2007; Larsson; 2010). Nio grupper av gemensamma ledarskapsbeteenden hos 

hälsofrämjande och effektiva organisationer identifierades inkluderande både struktur, 

förändring och relation - exempelvis att bygga relationer med medarbetare genom att vara 

synlig i verksamheten (Larsson & Vinberg, 2010; Larsson, 2010). 

 

2.2 Hälsofrämjande processer 

En genomgång av hälso- och arbetsmiljöinriktade insatser, både i den vetenskapliga litteraturen 

och i rapporteringar från arbetsplatserna själva, visar på flera exempel där positiva resultat nåtts 

på hälsa, effektivitet och kvalitet i organisationer (SOU 2009:47). Även om forskningen är 

ofullständig tyder studier från flera vetenskapliga fält på att det är effektivast att arbeta med 

strategier där individinriktade främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser kombineras 

med organisatoriskt och tekniskt inriktade insatser (Gustavsen et al., 1995; Ingelgård, 1998; 

Pfeffer, 1998; SOU 2009:47; Vinberg, 2006). En brist är att det finns få longitudinella studier av 

olika insatser som samtidigt studerar effekter på hälso- och effektivitetsutfall (Hansson et al., 

2007; SOU 2009:47). 

När det gäller hälsofrämjande investeringar har det under senare år publicerats 

flera studier som rör ekonomiska effekter, men många av dessa fokuserar främst på 

individbaserade åtgärder avseende friskvård och levnadsvanor. Flera omfattande 

forskningsöversikter (Pelletier, 1999; Aldana, 2001) visar att sådana åtgärder har positiv effekt 

på hälso-, sjukvårds- och frånvarokostnader. Några slutsatser av en svensk systematisk 

genomgång av effekter av hälsofrämjande insatser på arbetsplatser är att dessa kan vara 

effektiva, men att det behövs mer kunskap om organisatoriskt inriktade interventioner (Källestål 

et al., 2004). I en annan systematisk litteraturöversikt visas att det finns medelgod evidens för 

att anställdas välmående, arbetsförmåga och sjukfrånvaro påverkas positivt, men att 

förtidspensionering inte påverkas (Kuoppala et al., 2008). 

Ett svenskt projekt pekar på att friska privata företag (med låg 

långtidssjukfrånvaro) har ett mer utvecklat arbete kring ledarskap, kompetensförsörjning, 

kommunikation, delaktighet, hälsa och sjukfrånvaro (Ahlberg et al., 2008). Theorell et al. 

(2001) har utvärderat en ettårig ledarskapsutbildning och gjort jämförelser med en kontrollgrupp 

där cheferna inte fick någon utbildning. Efter ett år upplevde medarbetarna och cheferna i 

interventionsgruppen större möjligheter att påverka och känna delaktighet i det som hände på 

företaget, och deras halter av stresshormoner i blodet hade också minskat (ibid.). Ett försök med 

kortare arbetstid och träning på arbetstid under ett år visar att träningsgruppen, vid jämförelse 

med en referensgrupp, hade signifikanta förbättringar på blodtryck och blodsockernivå. På 

träningsgruppens arbetsplats hade kostnaden för sjukfrånvaro minskat med 21 % medan den 

hade ökat med 11 % på referensgruppens arbetsplats (von Thiele Schwartz et al., 2008). 

I en studie av 60 svenska kommuner visas att medarbetarnas självskattade hälsa 

och sjukfrånvaron i studerade kommuner påverkas dels direkt av satsningar på hälsofrämjande 
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åtgärder, dels indirekt av ledarskapet och organisationsklimatet (Åkerlind et al., 2010). I en 

avhandling studeras effekter av preventiva och rehabiliterande åtgärder bland lokalvårdare och 

hemtjänstpersonal (Landstad, 2001). I interventionsgrupperna noterades förbättringar avseende 

arbetsmiljö, hälsorelaterad livskvalitet, besvär från rörelseorganen och sjukfrånvaro jämfört med 

två kontrollgrupper. Effekterna bedömdes dock som små mot bakgrund av de omfattande 

arbetsmiljöinterventionerna (ibid.). 

 Forskningen om hur personalpolitiska satsningar påverkar lönsamheten i 

organisationer har också expanderat under det senaste årtiondet. Ett flertal studier, många från 

USA, har påvisat starka samband mellan det man kallar ”High Performance Work Systems” 

(HPWS) – ett paket av åtgärder avseende utbildning, kompetensutveckling och rekrytering – 

och företagens lönsamhet och marknadsvärdering (Hansson et al., 2007). 

I en av få longitudinella studier av personal- och arbetsmiljöinriktade åtgärder 

grupperades arbetsplatserna i ”innovativa linjer” och ”konservativa linjer”. De ”innovativa 

linjerna” karakteriserades bland annat av mer omsorgsfull rekrytering och utbildning av 

medarbetare, hög grad av teamarbete, utvecklade belöningssystem och bättre 

anställningstrygghet. Resultaten visar på signifikanta skillnader i form av att de ”innovativa 

linjerna” hade sju procent mer produktionstid (mindre stopptid) och bättre kvalitet. Dessa 

effekter bedömdes motsvara cirka 200 000 US dollar i ökade intäkter per månad (Ichniowski et 

al., 1995). En omfattande förändring i hanteringen av smältjärn i ett svenskt stålverk 

inkluderande förbättringar av arbetsorganisation och arbetsmiljö visar att den totala 

investeringskostnaden var 11,3 miljoner kronor och de direkta effekterna vid den aktuella 

arbetsplatsen uppgick till 25,6 miljoner kronor. De årliga ekonomiska effekterna av 

investeringen bestod av kvalitetsförbättringar (59 %), ökad produktivitet (39 %) och lägre 

direkta sjukfrånvarokostnader (2 %) (Abrahamsson, 2000). 

En studie av drygt 100 arbetsplatsinriktade förändringsprogram uppvisar att 

produktivitetseffekterna utgör den största effekten av de genomförda insatserna. 

Produktivitetsökningen översatt i kronor uppskattades till cirka fem gånger större än 

minskningen av sjukfrånvarokostnader. Den genomsnittliga återbetalningstiden för de 

genomförda projekten beräknades till tre år i både offentlig och privat sektor (Johanson, 1997). 

Analyser av investeringar i form av ett metodpaket med åtgärder rörande de anställdas hälsa och 

psykosociala arbetsmiljö visar att en förbättring av de anställdas arbetsförmåga leder till en 

produktivitetshöjning (Jensen & Roos, 2005). Resultaten från ett företag med 2 000 anställda 

visar att den arbetade tiden kan öka med 20 000 arbetstimmar per år om den genomsnittliga 

arbetsförmågan förbättras med en procent hos de anställda. Ett resultat i projektet är också att de 

anställdas engagemang i organisationen, samt upplevelser av det sociala klimatet, arbetets krav 

och kontroll samt rollförenlighet är direkt eller indirekt relaterade till produktionsbortfall via 

deras hälsa (Lohela Karlsson et al., 2010). Det har även visat sig att arbetsmiljön kan ha stor 

betydelse för kvalitetsutfallen; en avhandling (Axelsson, 2000) påvisar att kostnaderna för 

kvalitetsbrister minskar med 30 till 50 % när man förbättrar arbetsmiljön. De totala kostnaderna 

för kvalitetsbrister kan i sin tur stå för 10–30 % av en organisations omsättning eller 

kostnadsmassa (Sörqvist, 1998). 

 

2.3 Sammanfattning av kunskapsläget 

Forskning från flera vetenskapliga områden visar att det kan finnas samband mellan, å ena 

sidan, arbetsmiljö- och arbetsorganisatoriska faktorer som ledarskap och psykosociala 

förhållanden och, å andra sidan, utfall som handlar om hälsa och effektivitet i organisationer. 

Många studier bygger på tvärsnittsdata och det är därför svårt att uttala sig om riktningen i 

sambanden. Flera studier har även en hel del metodologiska brister, och det är alltför få 

longitudinella studier som samtidigt följer mer resultatorienterade utfall och hälsoutfall i 



 

6 

 

organisationer. Det finns också endast ett fåtal studier där interventioner i offentlig verksamhet 

studeras och studier av hälso- och arbetsmiljöinriktade interventioner som inte är 

framgångsrika. En annan brist är att dokumentationen av vad som ingår i de studerade 

interventionerna är alltför odetaljerad, vilket gör det svårt att avgöra vilka delkomponenter i 

interventionen som har störst effekt på det studerade utfallet. Dock råder viss konsensus om att 

framgångsrika hälsofrämjande förändringsstrategier bör fokusera på både individinriktade och 

organisatoriskt inriktade åtgärder och aktivt deltagande från både medarbetare och ledare.  

3 Hälsobokslut i försökskommunen 

Våra studier tar utgångspunkt i en implementerad modell för hälsobokslut och hälsofrämjande 

verksamhetsstyrning i en kommun i Jämtlands län, omfattande samtliga av kommunens 

arbetsplatser med ca 1100 individer (750 tillsvidareanställda). Implementeringen föregicks av 

att två arbetsplatser i försökskommunen deltog i ett forsknings- och utvecklingsprojekt kallat 

Hälsofrämjande verksamhetsstyrning (Malmquist et al., 2007). I nästa steg implementerades 

hälsobokslutet på samtliga av försökskommunens arbetsplatser, vilket är det vi studerar i detta 

projekt. Detta har medfört att kommunen via årliga hälsobokslut fortsatt att samla in 

kvalitetssäkrade data fördelade på arbetsplatsnivå under fyra år (2006-2009) avseende: sjuktal, 

sjukfall, rehabilitering – inflöde, rehabilitering – återgångar, personalomsättning samt hälsa och 

psykosocial arbetsmiljö.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Schematisk beskrivning av interventioner och mättillfällen i försökskommunen. 

 

 

Respektive chef på deltagande arbetsplatser har för varje år skrivit en hälsoberättelse där 

nyckeltalen kommenterats ihop med genomförda hälsofrämjande förbättringsinsatser. Utifrån 

hälsobokslutens resultat genomförde respektive arbetsplats årliga arbetsplatsspecifika hälso- och 
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arbetsmiljöinsatser. Parallellt genomfördes en ledarskaps- och medarbetarskapssatsning under 

cirka ett år. Denna satsning bestod av tre utbildningsdagar i internatform för såväl medarbetare 

som chefer, både separat och i integrerad form. Cheferna hade dessutom en uppföljningsdag 

ungefär ett år senare. En hälso- och arbetsmiljöinsats som successivt införts inom vård och 

omsorgssektorn i försökskommunen är ”Time Care” där varje arbetstagare får möjlighet att 

utforma sitt personliga schema för den angivna tidsperioden. 

I figur 1 visas tidpunkter för genomförda interventioner och också studiernas 

mättillfällen där T0 motsvarar baseline och T1-3 mättillfällen kommande år. I det följande 

presenteras hälsobokslutets uppbyggnad (Aronsson & Malmquist, 2003). Hälsobokslutet ska ge 

en så relevant bild som möjligt av det som är ekonomiskt intressant för arbetsgivaren och 

samtidigt är relaterat till personalens hälsa. Uppgifterna får inte redovisas på en sådan detaljnivå 

att svaren från enskilda individer kan identifieras. Minsta gruppstorlek bör därför normalt vara 

tio personer. Antalet tio bör även vara norm för de undergrupper som bildas utifrån den 

kategoriuppdelning som görs i ett antal variabler såsom kön, ålder och befattningskategori 

(ibid.). 

De sex ingående nyckeltalen ska beskriva de konsekvenser som hälsa och 

förändringar i hälsa får på verksamheten. Fem av nyckeltalen fås ur PA- och lönesystemet och 

beräknas över hela året. Det sjätte avviker i sin uppbyggnad markant från de övriga fem så till 

vida att det fås som ett så kallat hälsoindex. Detta nyckeltal beräknas med hjälp av en enkät 

bestående av 12 frågor som riktar sig till organisationens/enhetens anställda. Det värde som fås 

på den enskilda arbetsplatsen jämförs med en databas som är uppbyggd på data från alla övriga 

organisationer som använt eller använder modellen (Aronsson & Malmquist, 2003). 

Syftet med hälsoberättelsen är att ledare på olika enheter ska kommentera de 

statistiska uppgifterna och nyckeltalen. Först kommenteras de statistiska uppgifterna och de 

förändringar som skett i dessa sedan föregående år. Därefter kommenteras nyckeltalen var för 

sig, men också satta i relation till varandra. Även stora förändringar i de faktoruppdelade 

uppgifterna såsom kön och ålder kommenteras. Hälsoberättelsen kan även inkludera händelser 

och företeelser som ligger bakom (eller utanför) de statistiska uppgifterna och nyckeltalen. 

Utifrån hälsobokslutens utfall för respektive år har varje arbetsplats genomfört varierande hälso- 

och arbetsmiljöåtgärder. Dessa kan till exempel handla om ledarskaps- och 

grupputvecklingsinsatser, flexiblare arbetstidsscheman, ergonomiska åtgärder, friskvårds-

insatser och arbetslivsinriktad rehabilitering (Aronsson & Malmquist, 2003). 

3.1 Hälsobokslutets nyckeltal 

Det första nyckeltalet är ”sjuktalet” som beräknas genom att dividera totala antalet 

sjukfrånvarotimmar med antal arbetade timmar (multiplicerat med en faktor på 100 för att 

erhålla ett heltalsvärde). Med sjukfrånvaro avses frånvarotid på grund av egen sjukdom vilket 

till exempel innebär att vård av sjukt barn inte är sjukfrånvaro. Den aktuella tiden under 

sjukfrånvaron mäts i timmar - sjukfrånvarotimmar. Sjukfrånvarotiden utgörs således av de antal 

timmar där de anställda varit sjukfrånvarande istället för närvarande som var avsikten. För att 

kunna göra jämförelser mellan avdelningar, arbetsplatser och hela företag men även över tiden 

ställs sjukfrånvarotimmarna i relation till arbetade timmar. Valet av denna nämnare är bestämd 

av att hälsobokslutet ska innehålla information som är ekonomiskt intressant för arbetsgivaren 

och samtidigt är relaterad till personalens hälsa. Om man då antar att sjukfrånvaron i någon mån 

ska vara arbetsorsakad är det de arbetade timmarna som hälsoeffekten är relaterad till.  

Det andra nyckeltalet är ”sjukfall” som beräknas genom att dividera totala antalet 

påbörjade sjukfall under verksamhetsåret med antal arbetade timmar (multiplicerat med en 

faktor på 10 000 för att erhålla ett heltalsvärde). Sjuktalet som en beskrivning av 

hälsokonsekvenser på verksamheten har två viktiga nackdelar när det gäller 

långtidssjukskrivningar. För det första kan kopplingen mellan sjukfrånvaron och dagens 
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arbetsmiljö vara svag. Är det arbetsorsakade besvär som medfört sjukligheten beskriver 

sjuktalet den arbetsmiljö som ligger längre tillbaka i tiden, kanske många år. Förändringar på 

arbetsplatsen som förändrar hälsoläget slår vanligtvis igenom fullt ut i sjuktalet först efter flera 

år. Den andra nackdelen är att kostnaderna för sjukfrånvaron är höga i början på frånvarofallet 

för att så småningom sjunka kraftigt och med tiden bli mycket låga eller inga alls. För att 

hantera denna problematik ingår i hälsobokslutet ett nyckeltal som beskriver inflödet i 

sjukfrånvaro. Kopplingen till arbetet och anknytningen till ekonomin blir därmed tydligare 

eftersom kostnaderna är som allra störst under sjukfallets första tid. 

Det tredje nyckeltalet är ”inflöde till rehabilitering” som beräknas genom att 

dividera totala antalet sjukfall som påbörjat dag 29 under verksamhetsåret med antal arbetade 

timmar (multiplicerat med en faktor på 10 000 för att erhålla ett heltalsvärde). Anställda som 

drabbas av funktionsnedsättningar medför att organisationens kapacitet att producera 

verksamhetsresultat minskar. För att vara ekonomiskt intressant bör funktionsnedsättningen ha 

en viss omfattning och varaktighet. I en sådan situation finns möjlighet att minska kostnaderna 

för funktionsnedsättningen genom att satsa på rehabiliteringsåtgärder. I ett ekonomiskt 

perspektiv är rehabiliteringsbehov en situation där kostnader för funktionsnedsättningen kan 

påverkas av organisationen. Ur ett hälsoperspektiv är rehabiliteringsbehov en situation där den 

anställdes ohälsa kan minskas genom rehabiliteringsinsatser. I hälsobokslutet ska inflödet i 

rehabiliteringssituationer redovisas, det vill säga när rehabiliteringsbehov har uppstått. 

Nyckeltalet mäter inflödet i rehabiliteringsbehov när sjukskrivningen överstiger 28 dagar. 

Det fjärde nyckeltalet avser ”återgångar till arbete från rehabilitering”. Detta 

mäts genom att dividera antal återgångar i arbete efter att dag 29 påbörjats med antal sjukfall 

som påbörjat dag 29 under verksamhetsåret. När den sjukskrivne återgår i arbete i den egna 

organisationen ska det i hälsobokslutet räknas som återgång. Ur hälsosynpunkt har 

rehabiliteringen lyckats oavsett om individen återgår till sin tidigare enhet eller om återgången 

sker till en annan enhet hos samma arbetsgivare. Sjukskrivna som återgår i arbete i mindre 

utsträckning än den sysselsättningsgrad de hade före sjukskrivningen har kvar ett 

rehabiliteringsbehov. I detta fall har full återgång inte skett. Därför ska endast återgångar till 

samma sysselsättningsgrad som individen hade före sjukskrivningen redovisas i hälsobokslutet. 

Av praktiska skäl är det inte rimligt att redovisa återgångar som del av hel återgång, eftersom 

man då måste redovisa inflödet som andel av helt inflöde. Sjukskrivningsgraden varierar alltför 

ofta i långa sjukfall för att man ska kunna följa och redovisa en sådan utveckling. Antalet 

återgångar relateras till inflödet av rehabiliteringsbehov i hälsobokslutet. Antal återgångar i sig 

är inte intressant, däremot hur stor del av rehabiliteringsbehoven som hanteras och löses av 

organisationen själv. 

Det femte nyckeltalet mäter ”personalomsättning av befattningar som ska 

ersättas” genom att dividera antal personalavgångar som ska ersättas med antal arbetade timmar 

(multiplicerat med en faktor på 10 000 för att erhålla ett heltalsvärde). En personalomsättning 

består av två händelser, dels att någon lämnar sin befattning och dels att denne ersätts av någon 

annan person på i princip samma befattning. Om man i hälsobokslutet kan fånga en av dessa 

händelser och klassificera den som personalomsättning räcker det för att beskriva omfattningen. 

Som personalomsättning ska räknas såväl extern som intern sådan. 

Det sjätte nyckeltalet gäller den anställdes produktivitet som mäts genom en enkät som 

beskrivits ovan. Nyckeltalet avser hälsans påverkan på produktivitet och består i att hälsa och 

hälsoförändringar påverkar de anställdas förmåga att producera. Individernas faktiska 

produktivitet påverkas också av i vilken utsträckning organisationen förmår att tillgodogöra sig 

deras prestationsförmåga. Hälsofrämjande insatser som höjer de anställdas kapacitet leder inte 

till några resultatförbättringar om inte organisationen anpassas till de nya förutsättningarna. 

Med produktivitet avses i detta sammanhang produktion per arbetad timme, så kallad 

arbetsproduktivitet. Produktiviteten avser såväl kvantitet som kvalitet. Hälsobokslutet använder 
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sig därför av en enkät till samtliga anställda inkluderande 12 frågor. Frågorna är formulerade 

utifrån syftet att mäta de anställdas förmåga till produktivitet. Detta sker genom att de anställda 

får svara på frågor om hur de upplever olika situationer i och omkring arbetet. De anställda som 

ska delta i undersökningen är de som haft någon närvarotimme under undersökningsmånaden 

eller två månader före undersökningsmånaden och fortfarande är anställda när enkät-

undersökningen genomförs. 

4 Forskningsdesign 

I detta avsnitt redovisas forskningsdesign samt genomförda kvalitativa och kvantitativa analyser 

i studien. Beskrivande statistik avseende de studerade arbetsplatserna redovisas i Tabell 1.  

 

 Tabell 1. Beskrivande statistik för studerade arbetsplatser i försökskommunen (arbetsplats 1-

19) och jämförelsekommunen (arbetsplats 40-42).   

 

Arbetsplats Verksamhets-

område 

Antal 

individer  

Män 

% 

Kvinnor 

% 

Medelålder 

(SD) 

1 A 21 4,8 95,2 48,1 (8,3) 

2 A 16 6,3 93,8 49,9 (9,5) 

3 A 13 7,7 92,3 54,4 (4,6) 

4 A 18 11,1 88,9 46,8 (10,4) 

5 A 23 8,7 91,3 45,2 (11,0) 

6 B 26 19,2 80,8 46,1 (8,9) 

7 B 9 33,3 66,7 44,8 (8,9) 

8 A 34 8,8 91,2 49,0 (11,1) 

9 B 18 22,2 77,8 47,6 (8,9) 

10 C 13 23,1 76,9 48,3 (6,3) 

11 B 12 16,7 83,3 47,9 (7,8) 

12 B 10 10,0 90,0 50,0 (9,5) 

13 A 19 10,5 89,5 46,0 (9,2) 

14 C 7 100,0 0,0 50,1 (8,2) 

15 C 13 23,1 76,9 48,7 (4,9) 

16 C 26 19,2 80,8 50,7 (5,3) 

17 B 7 0,0 100,0 53,3 (6,5) 

18 A 9 55,6 44,4 45,0 (10,4) 

19 B 13 30,8 69,2 42,1 (12,3) 

Totalt  307 17,6 82,4 48,0 (9,1) 

40 B 43 23,3 76,7 47,2 (8,6) 

41 B 17 0,0 100,0 42,7 (8,8) 

42 A 17 11,8 88,2 52,6 (7,3) 

Totalt  77 15,6 84,4 47,4 (8,9) 

 

Not. Tabellen avser de individer som arbetat under alla åren 2006-2009 vid respektive arbetsplats och 

som i försökskommunen besvarat hälsobokslutsenkäten. 

 

 

Totalt 19 arbetsplatser i försökskommunen har studerats inom verksamhetsområdena 

hemtjänst/servicehus, grundskola/förskola/fritids, gymnasieskola och administration/ service. 
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Befattningskategorierna är: chefer (6,4 %), tjänstemän (32,7 %) och kollektivanställda (60,9 %). 

I jämförelsekommunen har tre arbetsplatser inom branscherna grundskola, förskola och 

hemtjänst studerats. Befattningskategorierna är: chefer (5,2 %), tjänstemän (66,2 %) och 

kollektivanställda (28,6 %). 

Jämförelser av arbetsplatser inom försökskommunen utifrån förändringar av studerade 

variabler över de fyra studerade åren har genomförts. De individer och arbetsplatser som ingår 

uppfyller följande kriterier: 

 

1) Samtliga inkluderade individer skall ha varit anställda, arbetat samt besvarat 

hälsobokslutsenkäten under samtliga fyra år. Sammanlagt 307 medarbetare uppfyllde 

detta kriterium. 

2) I arbetsplatserna som valts ut har en och samma chef funnits för samtliga i arbetsplatsen 

inkluderade arbetsgrupper, och denne skall ha varit anställd vid arbetsplatsen under en 

större del av studietiden. 19 arbetsplatser hos försökskommunen uppfyllde detta 

kriterium. 

 

Utgångspunkten och en styrka i studien är att vi följer samma individer över tid i en 

longitudinell design och att kvantitativa och kvalitativa analyser genomförs. Utifrån intervjuer 

med ledare och bedömning av ledarskapsvärderingar, ledarskapsbeteenden och arbetsplatsens 

hälsofrämjande processer har arbetsplatserna grupperats. Dessa grupperingar har sedan använts 

som kvantitativa variabler och analyserats tillsammans med insamlade uppgifter på individnivå, 

för att undersöka skillnader mellan studerade arbetsplatser i försökskommunen under perioden 

2006-2009. 

Jämförelser av grupper av arbetsplatser i försöks- och jämförelsekommunen har 

genomförts med tre arbetsplatser i respektive grupp. De individer och arbetsplatser som ingår 

uppfyller följande kriterier: 

 

1) De tre arbetsplatserna hos jämförelsekommunen skall täcka in tre olika 

verksamhetstyper. 

2) Av de 19 arbetsplatserna i försökskommunen valdes tre arbetsplatser utifrån matchning 

(verksamhetsområde, glesbygdskontext, köns- och åldersfördelning) gentemot de tre 

arbetsplatserna i jämförelsekommunen. 

4.1 Kvalitativa analyser 

Totalt 22 djupintervjuer är genomförda med chefer för respektive studerad arbetsplats (19 

arbetsplatser i försökskommunen, 3 arbetsplatser i jämförelsekommunen). Intervjuerna pågick 

mellan en till två timmar och utgick från en frågeguide med 15 semistrukturerade frågor (se 

Appendix A). Frågeguiden behandlade sex olika områden som identifierats i tidigare studier 

som relevanta för att skapa hälsofrämjande och effektiva organisationer (Larsson, 2010; 

Malmquist et al., 2007; Vinberg, 2006). Frågeområdena var hälsofrämjande processer på 

organisatorisk-, grupp- och individnivå, ledarskapsvärderingar, ledarskapsbeteenden samt 

framtid och visioner. Som presenterats i forskningsöversikten finns det studier som visar på 

områdenas relevans för hälsa och effektivitet i organisationer; hälsofrämjande processer 

(ENWHP, 2007; Håkansson, 1995; Karasek & Theorell, 1990; Vinberg, 2006), 

ledarskapsvärderingar (Larsson, 2010; McGregor, 1960; Yukl, 2009), ledarskapsbeteenden 

(Nyberg, 2009; Blake & Mouton, 1982; Yukl, 2009; Larsson, 2010; Kuoppala et al., 2008) samt 

framtid och visioner (Burns, 1985; Kangoo, 1989; Bass, 1990; ISO, 2010). 

Den sista frågan under intervjun bestod i att respondenten fick skatta 

utvecklingen under åren 2006-2009 rörande kvalitet, effektivitet och produktivitet (se Appendix 

B, C, D). Skattningsmetodiken bygger på att respondenten utifrån givna definitioner av 
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begreppen beskriver hur dessa operationaliseras på arbetsplatsen. Efter detta bedömer 

respondenten först vilken utgångsnivå som arbetsplatsen befann sig på 2006 och sedan trenden 

över de fyra åren fram till 2009. Metodikens skala (0–100 %) och skattningsuppbyggnad har 

likheter med tidigare genomförda personalekonomiska skattningar (Johanson, 1996) samt delar 

av kvalitets-/kundnöjdhetsmätningar (EPSI, 2010; Bergman & Klefsjö, 2003). 

Två forskare (ibland tre) var närvarande vid varje intervju. En forskare ställde 

frågor och övriga tog kompletterande noteringar. Samtliga intervjuer spelades in och 

transkriberades ordagrant. Utskrifterna från intervjuerna varierade mellan 45 till 70 sidor, totalt 

cirka 1200 sidor. De utskrivna intervjuerna analyserades enligt en tidigare utvecklad 

trestegsmetod, inspirerad av innehållsanalys (Birgerstam, 1999). 

I första steget läste varje forskare igenom intervjumaterialet två gånger och 

gjorde noteringar. Efter detta reducerades materialet av respektive forskare med hjälp av en 

manifest innehållsanalys som fokuserade på de huvudsakliga betydelseenheterna i 

textmaterialet. Den komprimerade analysen omfattade 3-6 sidor per intervju. Sedan 

analyserades detta material, tillsammans med arbetsplatsernas egenförfattade hälsoberättelser 

samt de noteringar som gjorts under respektive intervju, med utgångspunkt i framtagna 

temamallar om ledarskapsvärderingar, ledarskapsbeteenden och hälsofrämjande processer 

(Appendix E, F, G). 

Delfaktorn ledarskapsvärderingar i temamallen utgår från gemensamma 

värderingar inom hälsofrämjande och effektivt ledarskap (se Larsson, 2010 s.12 och 44) med 

bas i McGregors Teori X och Teori Y (McGregor, 1960). Ledarskapsvärderingarna innefattar 

tre hypoteser om medarbetarnas beteenden inom Teori X, nio inom Teori Y och tre stycken 

inom de s.k. ledarskapsmodellhypoteserna som också är inkluderade i mallen. Delfaktorn 

ledarskapsbeteende utgår ifrån gemensamma element inom hälsofrämjande och effektivt 

ledarskap och inkluderar nio olika grupper av beteenden (Larsson, 2010 s.72). Delfaktorn 

hälsofrämjande processer har sin bas i forskning hos hälsofrämjande och effektiva 

förbättringsprocesser (Vinberg, 2006 s.34). Mallen om hälsofrämjande processer inkluderar sex 

olika delområden som visat sig ha en påverkan på hälsa och effektivitet. De tre forskarna hade 

sedan ett möte där de olika bedömningarna diskuterades tills konsensus uppnåddes avseende en 

gemensam bedömning av faktorerna inom temamallen. 

Tre olika nivåer för bedömning användes; svart boll = stark koppling till aktuell 

delfaktor, vit boll = viss koppling och streck = ingen koppling. Resultaten för respektive 

delfaktor summerades och en total bedömning gjordes (se Tabell 2). Den övervägande 

bedömningskategorin (svart boll, vit boll eller streck) blev resultatet för aktuell arbetsplats och 

delfaktor (ledarskapsvärderingar, ledarskapsbeteende och hälsofrämjande processer). Sedan 

summerades dessa tre delfaktorer och respektive arbetsplats erhöll en egen totalbedömning 

utifrån den övervägande bedömningskategorin (Tabell 2). Under analysprocessen framträdde 

även några gemensamma och dominerade teman. 

Inom ramen för projektet har två studenter vid Mittuniversitetet genomfört en 

studie (Kvärnsten & Norin, 2010). Syftet var att undersöka medarbetares upplevelser av sin 

arbetsmiljö, arbetssituation samt om de upplevde att det skett förändringar med utgångspunkt i 

de hälsofrämjande insatser som genomförts inom försökskommunen under 2006-2009. I studien 

deltog nio medarbetare från tre olika verksamheter inom vård och omsorgsförvaltningen. De tre 

verksamheterna valdes med utgångspunkt i att de hade arbetat med hälsobokslut sedan starten 

2006. Undersökningspersonerna intervjuades enskilt med frågor kopplade till krav- och 

kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990), vidareutvecklad med en stöddimension av 

Johnsson (1986). Intervjudata analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman 2003), det vill säga att de synliga och uppenbara komponenterna i 

texten åskådliggjordes (Bryman, 2007). 
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4.2 Kvantitativa analyser 

Det empiriska kvantitativa materialet består av 22 arbetsplatser (19 i försökskommunen och tre i 

jämförelsekommunen) med 384 individer (307 i försökskommunen och 77 i jämförelse-

kommunen). 

Totalt har 14 grundvariabler använts i analyserna – 12 enkätfrågor (se Aronsson 

& Malmquist, 2003) samt sjuktal och sjukfallsfrekvens. Hälsobokslutets svarsfrekvens uppgick 

till 85-90 %, vilket innebär ett internbortfall i föreliggande studie på några procentenheter. I 

analyserna har även ledarnas bedömningar av kvalitet, produktivitet och effektivitet använts (se 

avsnitt 4.1.1). 

 

4.2.1 Variabler i studierna 

I studiernas kvantitativa analyser har följande variabler använts. 

Sjuktal definieras som antal ((sjukfrånvarotimmar/(antal sjukfrånvarotimmar + 

antal arbetade timmar)) x 100. Definitionen följer det lagstadgade sjuktalet. Sjukfall definieras 

som ((antal sjukfall/(antal sjukfrånvarotimmar + antal arbetade timmar)) x 10 000. 

Långtidsfriskhet definieras som 0 sjukfrånvarotimmar under två eller fyra år. 

Med hjälp av faktoranalyser (principal komponent analyser) och teoretiska 

överväganden bildades utifrån enkätfrågorna tre summerande index: ett Hälsoindex (trötthet, 

värk och pigghet), ett Stressindex (oro, brådska och tidspress) och ett Psykosocialt 

arbetsmiljöindex (enformigt, intressant, självbestämmande, uppmärksamhet från arbetsledning, 

utveckling av färdigheter och samarbete i arbetsgruppen). Intern homogenitet (Cronbach alpha) 

för respektive index och år resulterade i följande värden - för hälsoindex värden på 0,61–0,71, 

för stressindex värden på 0,74–0,79 och för psykosocialt arbetsmiljöindex värden på 0,68–0,72. 

Enkätfrågornas svarsalternativ är på en sjugradig Likert-skala där värdet (1) motsvarar 

svarsalternativ Aldrig och (7) motsvarar alternativ Alltid. För några frågor har skalorna vänts, så 

höga värden på samtliga index motsvarar positiva värden. Summationen innebär att Hälsoindex 

kan anta värdena 3-21, Stressindex 3-21 och Psykosocialt arbetsmiljöindex 6-42. 

Variablerna Kvalitet, Produktivitet och Effektivitet skattades på en skala mellan 0 

och 100 procent för åren 2006-2009. 

De presenterade variablerna har också använts för att bilda förändringsvariabler 

mellan olika år – exempelvis definieras ∆ Hälsoindex 2009-2006 som värdet på Hälsoindex 

2009-värdet på Hälsoindex 2006. Dessa variabler har använts för analyser på både individnivå 

och aggregerad arbetsplatsnivå – för den senare anges arbpl efter respektive index. I analyser på 

arbetsplatsnivå används andel långtidsfriska under fyra år.  

Ledarskapsvärderingar, Ledarskapsbeteenden och Hälsofrämjande processer har 

bedömts kvalitativt och i de kvantitativa analyserna omvandlats till en skala på 0-2. Högre 

värden motsvaras av positiva värden (- = 0, vit boll = 1, svart boll = 2 – se avsnitt 4.1). 

Variabeln Förändringsprocessens kvalitet är en sammanvägning av ledarskapsvärderingar, 

ledarskapsbeteenden och hälsofrämjande processer och kan anta värden mellan 0-2. 

Använda bakgrundsvariabler för analyser av individdata är Kön (1 = man, 2 = 

kvinna), Ålder (ingångsåret 2006) och Befattningskategori (0 = kollektivanställd, 1 = 

chef/tjänsteman). Motsvarande bakgrundsvariabler för analyser på arbetsplatsnivå är: 

Könsfördelning (andel kvinnor), åldersgrupper (50 år och äldre) och befattningskategori (andel 

chefer/tjänstemän).  
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4.2.2 Statistiska analyser 

I denna studie har vi tagit fram beskrivande statistik (medelvärden och standardavvikelser), dels 

baserat på personalstatistik, dels baserat på enkätsvar. Dessutom har korrelationsanalyser mellan 

förmodade förklaringsvariabler och beroende variabler (Pearsons r) samt stegvisa multipla 

regressionsanalyser genomförts. De statistiska analyserna genomfördes med hjälp av 

dataprogrammet SPSS version 19.0. Analyser genomfördes både med insamlade data på 

individnivå (n=307) där samma individ följts under åren 2006-2009 och med aggregerade data 

på arbetsplatsnivå (n=19). 

 Stegvisa multipla regressionsanalyser med arbetsplatser som enheter 

genomfördes för utfallsvariablerna ∆ Hälsoindex 2009-2006arbpl, ∆ Stressindex 2009-2006arbpl, ∆ 

Psykosocialt arbetsmiljöindex 2009-2006arbpl, Långtidsfriskhet (under fyra år) och ∆ Sjukfall 

2009-2006arbpl. Antagna förklaringsvariabler i dessa analyser var könsfördelning, åldersgrupp, 

befattningskategori, ∆ Kvalitet 2009-2006arbpl, ∆ Produktivitet 2009-2006arbpl, 

Ledarskapsbeteenden, Ledarskapsvärderingar och Hälsofrämjande processer. I tre 

regressionsanalyser används de tre indexen även som förklaringsvariabler. De stegvisa 

analyserna genomfördes med p in < 0,05 och p ut < 0,10.   

Med individdata från försökskommunen (n=242) genomfördes stegvisa linjära 

multipla regressionsanalyser med utfallsvariabeln ∆ Hälsoindex 2009-2006, ∆ Stressindex 2009-

2006, ∆ Psykosocialt arbetsmiljöindex 2009-2006 och ∆ Sjukfall 2009-2006. För 

utfallsvariabeln Långtidsfriskhet (under fyra år) genomfördes en stegvis multipel logistisk 

regression.  

Eftersom arbetsplatserna i jämförelsekommunen inte deltagit i 

försöksverksamheten har de inte svarat på hälsobokslutets enkätfrågor. Skillnaderna mellan 

arbetsplatserna i jämförelse- och försökskommunen baserar sig istället på individdata avseende 

sjuktal, sjukfall, rehabiliteringsinflöde, återgångar från rehabilitering samt chefernas skattningar 

av arbetsplatsernas kvalitet, produktivitet och effektivitet. Designen liknar en ”case control” 

uppläggning med matchade par på organisationsnivå, där man eftersträvat att använda variabler 

vid matchningen som antas ha samband med studiens centrala variabler (aggregerade 

individvariabler som köns- och åldersfördelning, organisationsvariabler som 

verksamhetsområde och kontext). Här har arbetsplatserna matchats parvis, men inte på 

individnivå, och analyserats genom t-test.   

Alla analyserna har en explorativ prägel, förhandskunskapen uttrycks 

huvudsakligen i konstruktionen av indexmått och val av variabler, och därmed är det också 

rimligt att välja att göra stegvisa multipla analyser. 

 

4.3 Ekonomiska analyser 

En ekonomisk kalkyl med syftet att studera huruvida genomförda åtgärder mellan åren 2006-

2009 inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering varit lönsamma för försökskommunen 

genomfördes enligt följande. Åtgärdernas omfattning baserades för det första på uppgifter om 

hur stora utgifter kommunen haft under de aktuella åren för sina satsningar på såväl individuell 

som organisatorisk nivå. Dessa uppgifter hämtades ur kommunens redovisningssystem. Till 

detta belopp lades de kostnader i form av nedlagd tid för de olika aktiviteterna. Tidsåtgången 

beräknades utifrån underlag vi erhöll angående omfattningen avseende såväl antal anställda som 

förbrukad tid för de olika aktiviteterna. Tidsåtgången prissattes med hjälp av ett arbetstidsvärde 

som baserades på en genomsnittlig självkostnad under de fyra aktuella åren för direkt produktiv 

personal. Med direkt produktiv personal avses personal som utgör en del av kommunens 

kärnprocess, medan indirekt produktiv personal utgörs av lednings- och stödprocessen, t.ex. 
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chefer och stabspersonal. Självkostnaden per timme erhölls genom att dividera kommunens 

totala kostnad med antal arbetade timmar för direkt produktiv personal. Uppgifterna om såväl 

antal arbetade timmar som antal direkt produktiva anställda erhölls ur hälsobokslutet. 

De rena utgifter som kommunen haft avser kostnader för att upprätta 

hälsobokslutet, olika insatser för företagshälsovård och arbetsanpassning samt en del andra 

hälsoförebyggande insatser. Till detta kommer utgifter i samband med olika 

rehabiliteringsåtgärder och personalutbildningar inom området arbetsmiljö. 

Kommunens intäkter av de olika åtgärderna inom arbetsmiljö, hälsa och 

rehabilitering är svårare att fånga och värdera än kostnadssidan. Anledningarna till detta är flera. 

För det första är kommunens ekonomisystem av ”tradition” eftersatt inom humankapitalområdet 

jämfört med realkapitalområdet. För att den personalekonomiska redovisningen ska kunna ge 

tydligare information av ekonomisk karaktär inom personalområdet krävs i allmänhet stora 

ingrepp i såväl redovisningssystemen som i redovisningskulturen. Vår försökskommun utgör 

inget undantag i detta fall. Den andra anledningen till att effekterna av åtgärderna är svåra att 

beräkna är att en hel del andra faktorer än de som medvetet genomförs av kommunen har 

påverkat de anställdas beteende under de fyra åren. Det kan gälla faktorer såväl på arbetsplatsen 

som på fritiden. Till denna problematik ska även läggas olika temporala konsekvenser av typen 

hur lång tid det tar innan en vidtagen åtgärd ger effekt och under hur lång tid åtgärden ger 

mätbara effekter, etc. För att beräkna intäktssidan utgick vi från tre olika intäktskällor. För det 

första beräknades värdet av den minskade sjukfrånvaron, för det andra beräknades värdet av den 

subjektivt skattade förbättringen i produktionens kvalitet, samt, slutligen, beräknades värdet av 

den skattade förbättringen i produktivitet. 

Vad gäller sjukfrånvaron beräknades intäkten utifrån de förändringar i direkta 

kostnader för sjuklön och ”sjukvikarier” som kommunen haft under de aktuella åren. Dessa 

uppgifter erhölls direkt från kommunens redovisningssystem. Förändringar i kvalitet och 

produktivitet erhölls utifrån de skattningar som gjordes på de 19 arbetsplatserna, se appendix J. 

Utifrån dessa skattningar på de enskilda arbetsplatserna beräknades ett medelvärde för 

försökskommunen för varje år. Värderingen av kvalitetsbristkostnaderna utgick från 

kommunens totala kostnadsmassa för åren 2006 till 2009. Vid skattad kvalitetsnivå på noll 

procent antogs detta motsvara kostnader på tio procent av kostnadsmassan. Detta antagande 

gjordes utifrån den svenska avhandling av Sörqvist (1998) som funnit att 

kvalitetsbristskostnaderna i en organisation motsvarar mellan 10 och 30 procent av dess 

omsättning eller kostnadsmassa. Kostnaderna för kvalitetsbrister är beräknande med hjälp av en 

isbergsmetod där både synliga och mer indirekta kvalitetskostnader ingår (ibid.). Metoden liknar 

det som inom personalekonomi brukar kallas ballongmodellen (Johanson & Johrén, 2002). 

Utifrån dessa beräkningar genomfördes en översättning av skattningarna till ekonomiska 

nyckeltal där varje skalsteg får en prislapp. Förändringarna studerades över tid där en ökning av 

kvalitetsnivån innebär en intäkt och minskning en kostnad. 

Motsvarande beräkningar genomfördes för att beräkna värdet av de subjektivt skattade 

förändringarna i produktivitet. Dessa skattningar avser arbetsproduktiviteten på arbetsplatsen 

och beräknas med hjälp av ett arbetstidsvärde (Malmquist et al., 2007). Våra beräkningar av det 

potentiella värdet för produktivitetsökningen gjordes genom att omsätta förändringen i de 

skattade skalstegen till en procentuell förändring. Den procentuella förändringen 

multiplicerades sedan med det genomsnittliga arbetstidsvärdet varvid man erhåller den 

maximala produktivitetspotentialen. Hur mycket som i verkligheten har realiserats av denna 

skattade potential är mycket svårt att bedöma utifrån de uppgifter vi haft tillgång till. Vi kan 

dock beräkna hur stor andel av potentialen som måste ha realiserats för att man ska uppnå en 

viss nivå på lönsamheten, t. ex för att de totala kostnaderna ska vara återbetalade inom samma 

tidsrymd som kostnaderna uppkommit, i detta fall fyra år. 
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På de tre arbetsplatserna inom såväl försökskommunen som jämförandekommunen togs 

fyra av hälsobokslutets nyckeltal fram; sjuktal, sjukfall, inflöde till rehabilitering samt återgång 

från rehabilitering. Underlaget till beräkningarna erhölls från kommunernas PA-system.  

Utifrån utfallet på de olika nyckeltalen gjordes en personalekonomisk analys som syftar till att 

beskriva de ekonomiska effekterna för respektive kommun under den aktuella perioden. 

Analysen bygger på metod som är utvecklad av Aronsson & Malmquist (2004). 

5 Kvalitativa resultat  

Här presenteras resultaten av genomförda ledarintervjuer på arbetsplatser i försöks- och 

jämförelsekommunen. 

 

5.1 Analys av ledarintervjuer och hälsoberättelser 

Analyser av ledarintervjuer och hälsoberättelser presenteras i Tabell 2. Detaljerade resultat 

rörande respektive delfaktor; ledarskapsvärderingar, ledarskapsbeteenden och hälsofrämjande 

processer presenteras i Appendix E, F och G.  

 

Tabell 2. Summerande tabell för förändringsprocessens kvalitet (n=22).  

Not. • = stark koppling till respektive delområde (ledarskapsvärderingar, ledarskapsbeteenden, 

hälsofrämjande processer, förändringsprocessens kvalitet). о = viss koppling till respektive delområde 

- = ingen koppling till respektive delområde. *Förändringsprocessens kvalitet är en summering av de två 

indexen för Ledarskap och Hälsofrämjande processer. 

Arbetsplats Ledarskaps-

värderingar 

Ledarskaps-

beteenden 

Index 

Ledarskap 

Index 

Hälsofrämjande 

processer 

Förändrings-

processens 

kvalitet* 

1 о о  о о о 

2 о о о о о 

3 о о о о о 

4 • - - о - 
5 • о о о о 

6 о о о о о 

7 • о о о о 

8 о о о • о 

9 - о о - - 
10 о о о о о 

11 о о о о о 

12 о - - - - 
13 • о о о о 

14 • • • • • 
15 о о о • о 

16 • • • о о 

17 - - - - - 
18 • • • • • 
19 • • • • • 
40 • • • • • 
41 о о о о о 

42 - - - - - 
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Tabellen visar att det finns en variation mellan de 22 studerade arbetsplatserna. Tre arbetsplatser 

i försökskommunen och en i jämförelsekommunen har bedömts ha starka kopplingar till det 

summerande indexet förändringsprocessens kvalitet (se avsnitt 4.1). Tolv arbetsplatser i 

försökskommunen och en arbetsplats i jämförelsekommen har bedömts ha medelstarka 

kopplingar medan fyra arbetsplatser i försökskommunen och en i jämförelsekommunen har 

bedömts ha inga kopplingar. Av tabellen framgår också ett mönster att det generellt är mer 

positiva värden rörande ledarskapsvärderingar jämfört med ledarskapsbeteenden och 

hälsofrämjande processer. Ett annat mönster är att mindre bra värden på ledarskapsbeteenden är 

relaterat till mindre bra utfall för hälsofrämjande processer. 

 

5.2 Dominerande temaområden i intervjuerna 

Vid analyser av de kvalitativa intervjuerna med ledarna för de olika arbetsplatserna såväl i 

försöks- som jämförelsekommunen framträdde fem olika temaområden som redovisas nedan. 

Ett sjätte tema som redovisas är ett medarbetarperspektiv från tre olika arbetsplatser i 

försökskommunen
3
. 

5.2.1 Ledarskapets förutsättningar i en glesbygdskontext 

Ett framträdande mönster är att många av ledarna är chefer för relativt stora grupper av 

medarbetare (breda kontrollspann) fördelade på flera enheter, som ibland också är belägna på 

olika geografiska orter. Under flera år i följd förefaller organisations- och lokalmässiga 

förändringar vara vanliga. Dessa två förutsättningar styr chefernas möjlighet att vara närvarande 

och driva ett relationsinriktat ledarskap. Att som chef vara närvarande uttrycks av flera som 

viktigt för att skapa en god arbetsmiljö. 

 
IP 10

4
: Där det inte finns en chef på plats, de får ju en tendens att börja leva sina egna liv, 

börja skapa sina egna regler. Inte ovanligt att de blir lite konflikter, lite mobbing liksom. 

 

Kvinnliga ledare dominerar i alla verksamheter som ingår i studien, vilket bekräftas av våra 

intervjuer där 19 av 22 intervjupersoner är kvinnor. Många av ledarna är också rekryterade från 

den egna verksamheten och har lång anställningstid i kommunen. Några andra mönster är att 

verksamheten styrs från olika håll – från politiker, tjänstemän och via statliga direktiv – vilket 

till del skapar motstridiga krav och utvecklingsmål.   

 
IP 8: … sedan är det ju också svårigheter i det här med att vara chef för man ska ju också 

vara lojal mot den stora organisationen, och mot kommunchef och politiker. Och pengar 

som inte räcker – och så ska man försöka att föra talan att – ja, men vi behöver ha det här 

och det här. 

 

Flera av de intervjuade pekar också på att det föreligger ekonomiska, personella och 

lokalmässiga resursbrister för att driva utvecklingsarbete. Ett förhållande som flera berör är 

behov av ledarkompetens när det gäller arbetsmiljö- och hälsoförbättrande åtgärder. Flera av 

ledarna efterfrågar också bättre återkoppling på sitt ledarskap från medarbetare, överordnade 

                                                      
3Resultat från studentuppsats (Kvärnsten & Norin, 2010). 
4 Intervjupersonernas (IP) numrering överensstämmer med arbetsplatsnumreringen. 
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chefer och handledare. En positiv förutsättning som flera pekar på är att det finns flera arenor 

för erfarenhetsutbyte med andra ledare och närheten ledarna sinsemellan.      

 

5.2.2 Ledarnas arbetsvillkor och hälsa  

En majoritet av ledarna vittnar om en mycket hög arbetsbelastning och motstridiga krav från 

politiker, tjänstemän, medarbetare och brukare, och ibland deras anhöriga.  

 
IP 16: Jag tycker det är mycket mer konflikter nu än det var för ett antal år sen och de blir 

häftigare.  

Intervjuare: Och de handlar om de pressade tidsramarna, eller? 

IP 16: Ja, jag tror det ja.  

 
Som ledare är man ofta ensam i sin ledarroll, något som av flera upplevs som jobbigt. Flera av 

ledarna har en tidigare sjukhistorik där de varit frånvarande från arbetsplatsen under längre tid 

och återkommit till i stort sett samma arbetssituation efter sjukskrivning. Dessa personer 

riskerar att hamna i långtidssjukfrånvaro igen. Flera ledare berättar också om begynnande 

signaler på stressrelaterad ohälsa.   

 
IP 4: … då insåg jag att när jag kommer tillbaka från min semester, då skulle jag vara 

ensam, ingen assistent och ingen chef - utan då skulle jag ha assistentjobbet och alltihopa 

och då kände jag bara att det klarar jag inte. Jag stoppade innan jag gick i väggen den här 

gången. 

   

Flera ledare uttrycker frustration över att ha begränsad tid för egna hälsoutvecklande insatser. 

Den höga arbetsbördan gör det svårt att både hinna och orka med friskvård och fysisk aktivitet 

på och/eller utanför arbetet. Flera pekar på svårigheter att få ihop sitt livspussel, dvs. att 

balansera arbetets krav med familj- och fritidsaktiviteter. 

 

5.2.3  Ledarnas värderingar och beteenden 

En övervägande andel av cheferna uppvisar en positiv människosyn där de tror på 

medarbetarnas kompetens och förmåga, deras ansvarstagande och vilja att delta i 

utvecklingsarbete. 

 
IP 17: Min syn på medarbetare är att de är vuxna människor som både har fantasi och 

kompetens. Grundvärderingen är att människor är på arbetet därför att de vill vara på 

arbetet och att de vill åstadkomma någonting och att de har någonting att tillföra. Då 

måste de också vara med och kunna ta ansvar för det de gör, för det kräver jag av dem. 

Intervjuare: Kräver ansvar? 

IP 17: Ja, jag kräver ansvar, och det är för mig ett sätt att visa att jag har tillit. 

 

Flera chefer uttrycker att de försöker att förena denna människosyn med ett positivt 

ledarbeteende. I intervjumaterialet identifierades även chefer med insikt om att sådana 

beteenden främjar såväl hälsa som effektivitet på en arbetsplats. Generellt framkommer dock att 

de förutsättningar i en glesbygdskontext som tidigare beskrivits, utgör hinder för cheferna att 

utöva ett starkt relations-, struktur- och förändringsinriktat ledarskap. Ett mönster är att ledarna 
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definierar hälsofrämjande ledarskap mestadels som att det handlar om friskvårdsinsatser för att 

förbättra medarbetarnas levnadsvanor. Endast ett fåtal chefer pekar på relationer mellan 

arbetsorganisation, arbetsvillkor, ledarskap och medarbetarnas hälsa. 

 

5.2.4 Från hälsobokslut till hälsofrämjande insatser 

En majoritet av ledarna påpekar fördelen med att man använder samma mätmodell för hälsa, 

ohälsa och arbetsmiljö i form av hälsobokslutet. Detta gör det möjligt att jämföra arbetsplatser 

med varandra och också att följa utvecklingen över tid på den egna arbetsplatsen och i 

kommunen. Det senare upplever flera av de intervjuade som ett bra underlag för att kunna 

prioritera olika åtgärdsinsatser. Däremot upplevs det som svårt att avgöra vilka åtgärder som är 

relevanta och som kan ge goda effekter på medarbetarnas hälsa och verksamhetens utveckling. 

Flera ledare påtalar behov av stöd och hjälp för att kunna tolka förändringar av använda 

nyckeltal i hälsoboksluten, och till del också behov av stöd för att genomföra hälsoförbättrande 

insatser. Ett problem som flera nämner är att det är svårt att planera för mer långsiktiga 

strategier för förbättringsarbeten eftersom årliga förändringar av innehållet i verksamheten 

skapar instabilitet och oro hos såväl medarbetarna som ledarna. En återkommande aspekt är 

också bristen på ekonomiska och personella resurser för åtgärder, även om insikt och vilja till 

förbättringar finns.  

 
Intervjuare: Så det du säger är att ni som enhetschefer har en väldigt svår arbetssituation 

och att ni inte får särskilt mycket stöd, eller? 

IP 19: Vi får ju mycket stöd men (låter uppgiven), hur ska jag förklara det här (tänker) - 

vi får mycket insatser. Om vi har ett dåligt hälsobokslut säger vi, vi är på minus 3 eller 

någonting, och så kommer man in och säger – ja men det här måste vi titta på, så här kan 

det ju inte vara – och så görs det insatser på individnivå. Som om det är individerna som 

det är fel på som inte klarar av sitt arbete. Man tittar mycket mindre på vilka resurser vi 

har att klara arbetsuppgifterna med, hur många medarbetare vi har och hur många 

grupper vi har. Det är svårare att titta på organisationen än på individen. 

 

5.2.5 Förändringströtthet och brist på framtidsvisioner 

Omfattande och återkommande förändringar av kommunens verksamhet under senare år har 

resulterat i en förändringströtthet bland både ledare och medarbetare. På fråga om 

framtidsvisioner för den egna verksamheten var det få av ledarna som tydligt kunde precisera 

sådana. Detta förklarades av flera bero på att återkommande förändringar och omorganisationer 

tog bort kraft från framtidsinriktade diskussioner och mål. Istället för visioner fokuserar ledarna 

mer på operativa mål för att klara den dagliga verksamheten. 

 
IP 1: Det jag känner just nu det är att vi måste komma till någon vägs ände … Det måste 

bli slut på varslen så att man slipper att känna oro för att bli uppsagd och förlora sitt 

arbete. Jag tror det har genomsyrat all verksamhet väldigt mycket - vi måste komma till 

en plattform någonstans så vi vet att så här är det nu. 
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5.2.6 Medarbetarperspektiv på hälsofrämjande insatser 

Analyserna visade att medarbetarna upplevde att det jobbades med hälsofrämjande insatser 

inom deras respektive verksamhet men att dessa inte kommuniceras som en del i arbetet med 

hälsobokslutet. Hälsobokslutet används således inte fullt ut som verktyg i det hälsofrämjande 

arbetet. De flesta av de som intervjuades upplevde tillfredställdhet med sin egen arbetssituation 

och arbetsmiljö, men önskade sig mer synliga ledare som på ett tydligare sätt kommunicerade 

såväl hälsomässiga som ekonomiska vinster med att arbeta hälsofrämjande på både individ- som 

organisationsnivå. Arbetskamraterna, och inte arbetsledaren, upplevdes vara den viktigaste 

resursen när det handlade om att få stöd, beröm och feedback på sina arbetsinsatser. Många 

upplevde schemaläggningen som en möjlighet att få vara med och styra över sin egen tid och att 

detta skapade bättre förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Schemaläggningen 

uppfattades dessutom som positiv därför att den bidrog till samarbete och dialog mellan 

medarbetarna när de ”förhandlade” om arbetstider. Företagshälsovården användes aktivt både i 

förebyggande arbetsmiljöarbete och när det fanns behov av hjälp att exempelvis lösa 

meningsskiljaktigheter på arbetsplatsen. Detta upplevdes som mycket positivt av 

intervjupersonerna (ibid.). 

 

6 Kvantitativa resultat – jämförelser av arbetsplatser 

I detta avsnitt redovisas samtliga kvantitativa resultat i studien i form av beskrivande statistik, 

resultat av korrelations- och regressionsanalyser samt t-test. 

6.1 Beskrivande statistik 

 

I Appendix H, I och J redovisas beskrivande resultat för samtliga arbetsplatser avseende 

samtliga grundvariabler uppdelat på individ- och organisationsvariabler. Individvariablerna 

avser sjuktal, sjukfall, långtidsfriskhet, hälsoindex, stressindex och psykosocialt 

arbetsmiljöindex. Organisationsvariablerna avser ledarnas skattningar av arbetsplatsernas 

kvalitet, produktivitet och effektivitet. 

Av resultaten framgår att variationen är förhållandevis stor mellan studerade 

arbetsplatser. Ett mönster som framträder är att sjuktalet minskar under åren 2006-2009, medan 

sjukfall, hälsoindex, stressindex och psykosocialt arbetsmiljöindex försämras under denna 

tidsperiod. Variabeln långtidsfriskhet är relativt stabil och förbättringar kan noteras för 

variablerna kvalitet, produktivitet och effektivitet. 

 

6.2 Resultat av korrelations- och regressionsanalyser på 
arbetsplatsnivå 

 

I tabell 3 visas samband mellan studerade utfallsvariabler och förmodade förklarande variabler, 

som används i nedan redovisade regressionsanalyser.  
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Tabell 3. Korrelationer mellan studerade utfall, bakgrundsvariabler och antagna 

förklarande variabler (n=19). 

 

  ∆  

Hälsoindex  

2009-2006arbpl 

∆  

Stressindex  

2009-2006arbpl 

∆  

Psykosocialt 

arbetsmiljöindex  

2009-2006arbpl 

∆  

Sjukfall  

2009-2006arbpl 

 

Långtids-

frisk 

 

Könsfördelning -0,40 -0,31 -0,40 0,20 -0,52* 

 

Åldersgrupp -0,41 -0,46* -0,47* 0,34 -0,55* 

 

Befattnings-

kategori 

-0,01 0,48* 0,12 -0,16 0,37 

 

 

∆ Kvalitet  

2009-2006arbpl 

0,11 0,54* 0,25 -0,20 -0,29 

 

 

∆ Produktivitet  

2009-2006arbpl 

 

0,06 0,18 0,19 -0,09 -0,22 

 

Ledarskaps-

värderingar 

 

0,44* 0,39 0,24 -0,63** 0,43 

 

Ledarskaps-

beteenden 

 

0,42 0,06 0,32 -0,20 0,74** 

Hälsofrämjande 

processer 

0,37 -0,12 0,27 -0,44* 0,43 

 

Not. Variabeln långtidsfrisk avser individer med 0 sjuktimmar under åren 2006-2009. ** p < 0,01, 

* p < 0,05, kursiv < 0,10. Könsfördelning avser andelen kvinnor, åldersgrupp avser 50 år och äldre 

och befattningskategori avser chefer/tjänstemän. Analyserna avser medelvärden på arbetsplatsnivå.  

 
Korrelationsanalyserna visar på flera tydliga (p < 0,05) samband mellan de variabler som här 

valts som förklaringsvariabler och de sex valda utfallsvariablerna. De variabler som rör 

förändringsprocessens kvalitet (ledarskapsvärderingar, ledarskapsbeteenden och hälsofrämjande 

processer) korrelerar främst med utfallsvariablerna ∆ Hälsoindex 2009-2006arbpl, ∆ Sjukfall 

2009-2006arbpl och Långtidsfrisk. Av tabellen framgår också att könsfördelning har ett 

signifikant negativt samband med Långtidsfriskhet (kvinnor har lägre grad av långtidsfriskhet) 

och att åldersgrupp korrelerar med ∆ Stressindex, ∆ Psykosocialt arbetsmiljöindex och 

Långtidsfriskhet i förväntad negativ riktning. Variabeln Befattningskategori (chefer/tjänstemän) 

har ett positivt signifikant samband med förändringar av ∆ Stressindex 2009-2006arbpl. Variabeln 

∆ Kvalitet 2009-2006arbpl har ett positivt med ∆ Stressindex 2009-2006arbpl, vilket innebär att 

högre skattad förändrad kvalitetsnivå associerar till förbättrat Stressindex. 

 I följande två tabeller (Tabell 4-5) redovisas resultat av stegvisa multipla 

regressionsanalyser för aggregerade värden på arbetsplatsnivå för försökskommunens 

arbetsplatser och fem använda utfallsvariabler. Värden för variabler som behållits i modellen 

vid stegvis regression (p in < 0.05, p ut <.10) redovisas. Inom klammer ([ ]) redovisas dessutom 

värden för de uteslutna variabler som hade p-värden 0.05 < p < 0.20. Vi har valt denna typ av 

redovisning för att på ett enkelt sätt kunna se variabler med tydliga samband. 
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Tabell 4. Stegvis multipel regressionsanalys för tre hälso- och arbetsmiljöutfall (n=19).  

 

 
∆ Hälsoindex 

2009-2006arbpl  

∆ Stressindex 

2009-2006arbpl 

∆ Psykosocialt 

arbetsmiljöindex 

2009-2006arbpl 

 b Std.fel b Std.fel b Std.fel 

∆ Hälsoindex  

2009-2006arbpl - -     

∆ Stressindex  

2009-2006arbpl   - -   

∆ Psykosocialt 

arbetsmiljöindex  

2009-2006arbpl [p = 0,127]   - - 

Könsfördelning   2,481 0,989 [p = 0,143] 

Åldersgrupp   [p = 0,137] -0,328 0,149 

Befattningskategori   1,214 0,597   

∆ Kvalitet  

2009-2006arbpl    0,045 0,013   

∆ Produktivitet  

2009-2006arbpl        

Ledarskapsbeteenden       

Ledarskapsvärderingar 0,479 0,237     

Hälsofrämjande 

processer       

Konstant -1,142 0,348 2,800 1,799 14,483 7,169 

Adj R
2 

0,146 0,535 0,177 

 
Not. I tabellen redovisas ostandardiserade regressionskoefficienter och medelfel. Resultaten i tabellen 

avser analysens slutliga modell. ∆ variabler i tabellen avser värden 2009-2006. Medelvärden för ∆ 

Hälsoindex 2009-2006arbpl, ∆ Stressindex 2009-2006arbpl och ∆ Psykosocialt arbetsmiljöindex 2009-

2006arbpl  är beräknat på 242 individer pga. bortfall 2009.  

 
Av tabellen framgår att utfallsvariabeln ∆ Hälsoindex 2009-2006arbpl har ett starkt samband med 

variabeln Ledarskapsvärderingar, ungefär 15 % av variansen i denna utfallsvariabel mellan de 

19 arbetsplatserna kan förklaras av denna variabel (Adj R
2 

= 0,146). Variabeln ∆ Stressindex 

2009-2006arbpl har ett starkt samband med tre variabler: ∆ Kvalitet 2009-2006arbpl, 

Könsfördelning (kvinnor) och Befattningskategori (chefer/tjänstemän), cirka 54 % av variansen 

i ∆ Stressindex 2009-2006arbpl mellan de 19 arbetsplatserna kan förklaras av denna variabel. 

Utfallsvariabeln ∆ Psykosocialt arbetsmiljöindex 2009-2006arbpl har ett rensat starkt negativt 

samband med variabeln åldersfördelning. 

Av tabell 5, som innehåller två utfallsvariabler baserade på personalstatistik, 

framgår att Långtidsfriskhet har ett starkt positivt samband med de förklarande variablerna 

Ledarskapsbeteenden och åldersgrupp (Adj R
2
=62 %). Utfallsvariabeln ∆ Sjukfall 2009-2006arbpl 
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har ett starkt negativt samband med variabeln Ledarskapsvärderingar, 36 % av variansen i 

denna utfallsvariabel mellan de 19 arbetsplatserna kan förklaras av denna variabel. Resultatet 

innebär att en ökning av värdet på Ledarskapsvärderingar är kopplat till en minskning av 

sjukfallen.  

 
Tabell 5. Stegvis multipel regressionsanalys för två hälsoutfall (n=19).  
 

 
Långtidsfriskhet 

∆ Sjukfall 

2009-2006arbpl 

 b Std.fel b Std.fel 

∆ Hälsoindex  

2009-2006arbpl     

∆ Stressindex  

2009-2006arbpl     

∆ Psykosocialt 

arbetsmiljöindex  

2009-2006arbpl [p = 0,131]   

Könsfördelning     

Åldersgrupp -0,018 0,008 [p = 0,092] 

Befattningskategori     

∆ Kvalitet  

2009-2006arbpl     

∆ Produktivitet  

2009-2006arbpl     

Ledarskapsbeteenden 0,155 0,037   

Ledarskapsvärderingar   -8,380 2,534 

Hälsofrämjande 

processer     

Konstant -1,142 0,348 17,370 3,722 

Adj R
2 

0,622 0,356 
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6.3 Resultat av regressionsanalyser på individnivå 

 

Motsvarande multipla regressionsanalyser på individnivå (n=242) redovisas i Tabell 6 och 7. 

 
Tabell 6. Stegvis multipel regressionsanalys för tre hälso- och arbetsmiljöutfall (n=242).  

 

 
∆ Hälsoindex 

2009-2006 

∆ Stressindex 

2009-2006 

∆ Psykosocialt 

arbetsmiljöindex 

2009-2006 

 b Std.fel b Std.fel b Std.fel 

∆ Hälsoindex  

2009-2006 - - 0,547 0,069 0,657 0,099 

∆ Stressindex  

2009-2006 0,347 0,049 - -   

∆ Psykosocialt 

arbetsmiljöindex  

2009-2006 0,196 0,037   - - 

Könsfördelning     [p = 0,125] 

Åldersgrupp    [p = 0,054] 

Befattningskategori   1,015 0,391 [p = 0,060] 

∆ Kvalitet  

2009-2006    0,027 0,011 [p = 0,186] 

∆ Produktivitet  

2009-2006      [p = 0,110] 

Ledarskapsbeteenden       

Ledarskapsvärderingar       

Hälsofrämjande 

processer       

Konstant -0,207 0,173 -1,234 0,303 -0,414 0,285 

Adj R
2 

0,322 0,273 0,167 

 

 
Av tabellen framgår att utfallsvariabeln ∆ Hälsoindex 2009-2006 har ett starkt samband med 

variabeln ∆ Stressindex 2009-2006 och ∆ Psykosocialt arbetsmiljöindex 2009-2006 , ungefär 32 

% av variansen i denna utfallsvariabel mellan de 242 individerna kan förklaras av denna 

variabel. Variabeln ∆ Stressindex 2009-2006 har ett starkt samband med ∆ Hälsoindex 2009-

2006, ∆ Kvalitet 2009-2006 och Befattningskategori (chefer/tjänstemän). ∆ Psykosocialt 

arbetsmiljöindex 2009-2006 har samband med ∆ Hälsoindex 2009-2006 (Adj R
2
=17 %).      
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Tabell 7. Stegvis multipel linjär regressionsanalys för ∆ Sjukfall 2009-2006 och stegvis multipel 

logistisk regressionsanalys för Långtidsfriskhet (n=242).  
 

 ∆ Sjukfall 

 

Långtidsfriskhet 

2009-2006 
 

2009-2006 

 b Std.fel    B OR  Std.fel 

∆ Hälsoindex  

2009-2006 -2,178 0,943 

[p = 0,162] 

∆ Stressindex  

2009-2006   

   

∆ Psykosocialt 

arbetsmiljöindex  

2009-2006   

[p = 0,068] 

Könsfördelning   [p = 0,165] 

Åldergrupp     

Befattningskategori [p = 0,145] [p = 0,153] 

∆ Kvalitet 2009-2006      

∆ Produktivitet  

2009-2006   

   

Ledarskapsbeteenden   1,415 4,115 0,367 

Ledarskapsvärderingar      

Hälsofrämjande 

processer -9,329 4,473 

   

Konstant 14,221 5,624 -3,353  0,524 

Adj R
2 

0,035 0,126 

 

Not. För den logistiska regressionsanalysen redovisas Oddskvot (OR) och Nagelkerke R
2
.  

 
 

Av tabell 7 framgår att utfallsvariabeln ∆ Sjukfall 2009-2006 har ett samband med variabeln ∆ 

Hälsoindex 2009-2006 och Hälsofrämjande processer, ungefär 3,5 % av variansen i denna 

utfallsvariabel mellan de 242 individerna kan förklaras av dessa variabler. Således innebär 

förbättrad hälsa och hög kvalitet på hälsofrämjande processer en positiv förändring av 

sjukfallsfrekvensen. Den logistiska regressionen visar att variabeln Ledarskapsbeteenden bidrar 

starkt till variansen i Långtidsfriskhet.  
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6.4 Jämförelser mellan grupper av arbetsplatser i försöks- och 
jämförelsekommunen 

 

Av Tabell 8 framgår att skillnaderna är små när de tre arbetsplatserna i försökskommunen 

jämförs med de tre arbetsplatserna i jämförelsekommunen. Detta gäller både för jämförelse av 

bakgrundsvariablerna kön och ålder samt variablerna sjuktal, sjukfall och långtidsfriskhet 

respektive år och för skillnader över tid. En signifikant skillnad som kan utläsas gäller variabeln 

sjukfall 2007 (p=0,027) där försökskommunen har ett bättre värde. För variablerna sjuktal och 

sjukfall 2008-2007 (p=0,019, p=0,012) samt sjukfall 2008-2006 (p=0,012) kan också 

signifikanta skillnader noteras – här har jämförelsekommunen bättre värden. 

När det gäller variablerna kvalitet, produktivitet och effektivitet framgår av 

Appendix J att försökskommunen generellt har något högre värden. För kvalitet, produktivitet 

och effektivitet kan det utläsas en positiv utveckling för både studerade arbetsplatser i försöks- 

och jämförelsekommunen. Dock är utveckling mindre tydlig när det gäller produktivitet för 

jämförelsekommunens arbetsplatser. 
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Tabell 8. Jämförelser mellan tre arbetsplatser i försökskommunen (n=57) och tre arbetsplatser i jämförelsekommunen (n=77), medelvärden, 

standardavvikelse och t-värden. 

 

Not. Tabellen visar dels jämförelser mellan försökskommunens (n=57) och jämförelsekommunens (n=77) tre arbetsplatser, dels för respektive år och dels 

mellan olika år. * p < 0,05.

 

 
2006 2007 2008 2009 

F-kommun 

(n=57) 
J-kommun 

(n=77) 
 F-kommun 

(n=57) 
J-kommun 

(n=77) 
 F-kommun 

(n=57) 
J-kommun 

(n=77) 
 F-kommun 

(n=57) 
J-kommun 

(n=77) 
 

 M SD M SD t-värde M SD M SD t-värde M SD M SD t-värde M SD M SD t-värde 

Kön 1,88 0,33 1,84 0,37 0,54 - - - - - - - - - - - - - - - 

Ålder 47,51 8,74 47,39 8,94 0,08 - - - - - - - - - - - - - - - 

Sjuktal  4,75 12,03 3,81 9,32 0,51 3,06 6,55 5,88 12.61 -1,68 4,10 6,86 2,57 5,99 1,35 3,12 6,60 2,99 8,43 0,11 

Sjukfall  4,79 9,06 7,43 10,00 -1,57 7,60 12,80 12,52 10,12 -2,24* 9,29 12,56 6,90 7,90 1,26 9,77 14,97 8,14 8,93 0,79 

      2007-2006 2008-2007 2009-2008 

Sjuktal - - - - - -1,69 9,98 2,07 11,70 -1,96 1,04 7,26 -3,31 12,35 2,55* -0,98 6,50 0,41 6,10 -1,27 

Sjukfall - - - - - 2,81 11,94 3,06 12,60 -0,10 1,69 10,34 -3,25 11,51 2,38* 0,48 13,08 1,24 7,38 -0,43 

Långtidsfrisk - - - - - 0,33 0,48 0,32 0,47 0,11 0,21 0,41 0,29 0,45 -1,00 0,25 0,43 0,32 0,47 -1,00 

           2008-2006 2009-2006 

Sjuktal - - - - - - - - - - -0,65 12,1 -1,23 8,59 0,33 -1,63 12,66 -0,82 11,51 -0,38 

Sjukfall - - - - - - - - - - 4,50 11,63 -0,52 10,60 2,60* 4,99 15,92 0,72 9,53 1,80 

Långtidsfrisk  - - - - - - - - - - -0,12 0,47 0,04 0,30 -1,19 0,14 0,35 0,23 0,43 -1,39 
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7 Ekonomiska analyser av hälsofrämjande insatser 

 

I syfte att relatera sjuktalets utveckling i försökskommunen till länets övriga kommuner och 

riket redovisas i Tabell 1 hur det lagstadgade sjuktalet
5
 utvecklats mellan åren 2006-2010. 

 

 

Tabell 9. Sjuktalets utveckling för anställda i Jämtlands kommuner mellan åren 2006-2010
6
. 

 

Kommun 2006 2007 2008 2009 2010 Förändring 

% 

Berg
7
 10,0 8,4 8,1 7,3 6,5 - 35 

Bräcke 12,0 11,7 10,5 8,2 6,2 - 48 

Härjedalen 8,0 8,4 6,8 4,9 4,2 - 48 

Krokom 11,3 10,5 9,3 7,8 6,9 - 39 

Ragunda 12,2 11,3 10,0 8,0 7,0 - 43 

Strömsund 9,9 9,4 7,9 6,1 5,7 - 59 

Åre 7,9 7,1 6,3 4,7 4,3 - 46 

Östersund 10,2 9,7 9,0 7,4 6,5 - 36 

Riket 7,6 7,5 6,5 5,8 5,2 - 32 

 

 

Som framgår av tabellen har förändringen varit markant i alla åtta kommuner, minskningen i 

sjuktalet mellan år 2010 och 2006 varierar mellan 35-59 %. Jämfört med utvecklingen i riket är 

förändringen utan undantag procentuellt större i länets kommuner. Påpekas bör dock att 

sjuktalet för riket låg på en lägre nivå än för alla ingående kommuner vid jämförelsens start. 

Den kommun som haft den största minskningen i sitt sjuktal är Strömsunds kommun, medan 

Bergs kommun tillsammans med Östersunds kommun haft den lägsta minskningen. 

 

7.1 Ekonomisk kalkyl av satsningar på arbetsmiljö och hälsa i försöks-
kommunen 

 

Under åren 2006 - 2009 satsade försökskommunen cirka 22,8 Mkr på olika arbetsmiljö- och 

hälsorelaterade åtgärder dels i form av rena utgifter, dels i form av kostnader för nedlagd 

arbetstid för sin personal. Uppgiften om kommunens utgifter har erhållits från 

redovisningssystemet, medan kostnaden för nedlagd arbetstid är en alternativkostnad som 

baseras på arbetstidsvärdet för direkt och indirekt produktiv personal. Medelvärdet på 

arbetstidsvärdet för direkt produktiv personal under de fyra åren är beräknat till 385 kr per 

arbetad timme, medan motsvarande värde för indirekt produktiv personal uppskattas till 550 kr 

per arbetad timme. Arbetstidsvärdet har erhållits utifrån uppgifter om kommunens totala 

kostnader och antal arbetade timmar under respektive år. 

Av det totala beloppet utgjorde 10,9 Mkr direkta utgifter medan den nedlagda 

arbetstiden värderades till 11,9 Mkr. 

Intäktssidan utgörs av tre olika källor; förändring i sjukfrånvarorelaterade 

kostnader, förändring i kvalitet samt förändring i produktivitet. Uppgifterna om 

                                                      
5 Sjukfrånvarotimmar i relation till schemalagda timmar 
6 Insamlat från kommunernas personaladministrativa system 
7 Försökskommunen 
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sjukfrånvarokostnaderna är hämtade från redovisningssystemet, medan uppgifter om påverkan 

på kvalitet och produktivitet är baserade på subjektiva skattningar. 

Kommunens sjuklönekostnader har minskat med 679 000 kr medan kostnaden 

för vikarier vid sjukfrånvaro har reducerats med 1 040 000 kr, totalt utgör detta cirka 1,7 Mkr.  

Intäktskälla nummer två utgörs av potentiella kvalitetsförbättringar i 

produktionen. Kostnaderna för brister i kvaliteten antas totalt utgöra cirka 40 Mkr, motsvarande 

tio procent av den totala kostnadsmassan. Delas denna kostnad upp i hundra skalsteg utgör 

kostnaden för varje skalsteg 400 000 kr. I vårt fall har den genomsnittligt skattade kvaliteten 

stigit från skalsteg 66 till skalsteg 78 under de fyra aktuella åren. Det innebär en förbättring på 

12 skalsteg, motsvarande 4,8 Mkr
8
. 

Den tredje potentiella intäktskällan är förbättrad produktivitet. Den 

genomsnittliga förbättringen över de fyra åren för de 19 arbetsplatserna motsvarar 18 procent, 

den genomsnittliga skattningen har gått från skalsteg 67 till skalsteg 79. Omsatt i kronor per 

arbetad timme blir det 69 kr
9
, vilket per heltidsarbetande ger en potentiell intäktsökning på drygt 

110 000 kr över en period på fyra år. Då kommunen har haft cirka 600 heltidsanställda direkt 

produktiva anställda under den aktuella perioden visar vår beräkning en total potentiell intäkt av 

produktivitetsökningen på cirka 67 Mkr. 

Summerar vi intäkterna pga. minskad sjukfrånvaro och förbättrad kvalitet erhålls 

6,7 Mkr. Jämfört med de totala kostnaderna på 22,8 Mkr måste det som de facto realiserats i 

ökad produktivitet motsvara 16,1 Mkr (22,8 - 6,7 = 16,1 Mkr) för att intäktssidan ska vara lika 

stor som kostnadssidan under perioden. 16,1 Mkr motsvarar att cirka 24 procent av potentialen 

för den av cheferna bedömda produktivitetsförbättringen har realiserats. Slutsatsen är således att 

om man inom kommunen kunnat omsätta 24 procent av den ökade produktivitetspotentialen i 

form av ökat utbud har kostnaderna för åtgärder inom arbetsmiljö och hälsa precis kunnat täckas 

av ökade intäkter. Huruvida detta har uppnåtts är dock inget vi kan uttala oss om inom ramen 

för denna studie då produktivitetsskattningarna enbart bygger på subjektiva bedömningar av 

cheferna. 

 

 

7.2 Ekonomisk kalkyl av satsningar på arbetsmiljö och hälsa på tre 
arbetsplatser i försökskommunen och jämförelsekommunen 

 

I detta avsnitt redovisas nyckeltalens utveckling på tre arbetsplatser inom försökskommunen 

och tre motsvarande arbetsplatser i en jämförelsekommun. Nyckeltalen är baserade på de 

anställda som arbetat under hela fyraårsperioden. Utifrån utfallen på de fyra nyckeltalen har vi 

genomfört en personalekonomisk analys med syftet att bedöma vilken av kommunerna som haft 

den mest positiva utvecklingen under fyraårsperioden. 

7.2.1 Hälsobokslut 2006 - 2009 

Vad gäller jämförelsekommunen har sjuktalet trendmässigt ökat under de aktuella åren även om 

det skedde en minskning år 2008. Andelen påbörjade sjukfall har varit tämligen konstanta även 

om utvecklingen gått lite upp och ner över de fyra åren. Inflödet till rehabilitering, dvs. andel 

sjukfall som påbörjat dag 29 under aktuellt verksamhetsår nådde en topp år 2007 och har sedan 

minskat successivt. Återgångarna från rehabilitering har trendmässigt minskat under den 

aktuella perioden. 

 

                                                      
8 12 x 400 000 kr = 4,8 Mkr 
9 18 % x 385 kr/tim = 69,3 kr/tim 
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Tabell 10. Jämförelser mellan tre arbetsplatser i försökskommunen (n=57) och tre arbetsplatser i 

jämförelsekommunen (n=77), medelvärden på arbetsplatsnivå. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Not. Sjuktal i procent av arbetad tid, övriga variabler uttryckta i frekvensmått – se definitioner i avsnitt 

3.1. F = försökskommunen, J = jämförelsekommunen. 

 

För försökskommunens tre arbetsplatser ser utvecklingen något annorlunda ut. Sjuktalet har 

nästan halverats medan utvecklingen vad gäller påbörjade sjukfall är ungefär den motsatta. Vad 

gäller utvecklingen inom rehabiliteringen har inflödet minskat radikalt samtidigt som 

återgångarna legat på en mycket hög nivå. 

 

7.2.2 Personalekonomisk analys 

Försökskommunen har haft en positiv utveckling under de fyra åren såväl vad gäller sjuktalet 

som inflödet till rehabilitering och återgångarna från rehabilitering. Jämförelsekommunen å sin 

sida har försämrade värden på ”sjuktalet”, ”återgångarna” och ”inflödet till rehabilitering”, även 

om en viss förbättring på det senare nyckeltalet skett från och med år 2008. 

Att nyckeltalet ”sjukfall” ökat så kraftigt som det gjort inom försökskommunen 

indikerar att den totalt sett minskade sjukfrånvaron för berörd personal består av allt kortare 

sjukfall. Det innebär i sin tur att kommunens totala kostnader för sjukfrånvaron inte minskat 

proportionellt lika mycket som sjuktalet reducerats. Anledningen till detta är att de kortare 

sjukfallen utan undantag är kostsammare än de längre fallen. Detta beror dels på att 

arbetsgivaren betalar sjuklön de första två veckorna samt att produktionsstörningen är störst i 

början på en sjukperiod då man inte hunnit hitta en produktiv lösning på den uppkomna 

situationen. 

För jämförelsekommunens arbetsplatser har kostnaderna för sjukfrånvaron stigit 

något totalt sett. Däremot har inte den genomsnittliga kostnaden för ett sjukfall påverkats i 

någon högre grad. Anledningen till detta är att ”sjuktalet” ökat något i kombination med ett 

ganska stabilt ”sjukfall”. Detta indikerar att antal påbörjade sjukfall är ganska konstanta medan 

längden på sjukfallen ökat något. Detta ger i allmänhet upphov till en tämligen marginell 

påverkan på kostnaderna. 

Inflödet till rehabilitering, dvs. sjukfall som passerat dag 29, har minskat med 68 % i 

försökskommunen till en mycket låg nivå, 0,13. Genomsnittet för arbetsmarknaden som helhet 

är cirka 0,75 för detta nyckeltal (Malmquist et al., 2007). Förbättringen i försökskommunen 

bekräftar bilden av utvecklingen på de båda nyckeltalen avseende sjukfrånvaron, dvs. att antalet 

sjukdagar minskar medan antalet sjukfall ökat.  

Lägre inflöde till rehabilitering innebär minskade kostnader för själva 

rehabiliteringsarbetet medan kostnaderna för sjukfrånvaron påverkas, som påpekats ovan, 

ganska marginellt av detta. I takt med att inflödet minskat har nyckeltalet för återgångar legat på 

en mycket hög nivå under hela fyraårsperioden. Kravet på återgång är att berörda individer 

återgår till arbete i minst samma sysselsättningsgrad som rådde vid tillfället för insjuknandet. 

 

Nyckeltalens 

utveckling 

2006 2007 2008 2009 

F 

(n=57) 
J 

(n=77) 
F 

(n=57) 
J 

(n=77) 
F 

(n=57) 
J 

(n=77) 
F 

(n=57) 
J 

(n=77) 

Sjuktal (%) 5,7 6,6 3,3 8,0 4,6 6,9 3,1 8,6 

Sjukfall (f) 5,4 8,2 7,5 9,3 9,1 7,5 9,5 8,4 

Inflöde (f) 0,40 0,81 0,25 1,39 0,52 0,86 0,13 0,55 

Återgång (f) 1,00 0,67 1,00 0,50 1,50 0,50 1,00 0,33 
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Resultatet ska alltså tolkas som att rehabiliteringsarbetet inom den berörda gruppen tycks ha 

fungerat mycket bra. Tolkat i ekonomiska termer innebär detta att försökskommunen undvikit 

en hel del kostnader för fortsatt sjukskrivning, vikarier samt förnyade rehabiliteringsinsatser. 

För jämförelsekommunen ser utvecklingen inom rehabiliteringsområdet inte fullt lika 

positiv ut. Visserligen har inflödet till rehabiliteringen minskat successivt sedan 2007 men 

nyckeltalet ligger ändå klart över försökskommunens vilket indikerar att kostnaderna i detta 

avseende är lägre för jämförelsekommunen. Studerar vi utvecklingen av nyckeltalet 

”återgångar” är skillnaden mellan kommunerna ännu mer markant. Jämförelsekommunen har en 

stabil trendmässig nedgång i nyckeltalet och för år 2009 motsvarar värdet att bara en av tre 

personer som haft en sjukfrånvaroperiod på mer än 29 dagar återkommit i arbete med samma 

sysselsättningsgrad som de hade vid insjuknandet. Sammantaget medför detta att kostnaderna 

för rehabiliteringsprocessen med stor sannolikhet varit högre i jämförelsekommunen jämfört 

med försökskommunen under den aktuella tidsperioden. 

 

8 Diskussion och slutsatser 

I senare års politiska utredningar och rapporter om arbetsrelaterad hälsa fokuseras på hur 

modeller för hälsofrämjande insatser på arbetsplatser kan implementeras och ett ökat intresse 

för om sådana insatser är lönsamma för samhället och för organisationer kan skönjas. Som 

redovisas i rapportens introduktion och forskningsöversikt finns forskningsstudier från flera 

vetenskapliga fält som visar på samband mellan arbetsplatsrelaterade faktorer och utfall som rör 

hälsa, kvalitet och produktivitet i organisationer. Ett problem är dock att många studier har 

metodologiska brister och att de bygger på tvärsnittsanalyser. Ett annat är att studier med en 

longitudinell design är ovanliga inom forskningsområdet, särskilt när det gäller offentlig sektor 

och kommunala arbetsplatser. Det finns också få studier som studerar hälsofrämjande processer 

på arbetsplatser som ger begränsade eller negativa effekter. Mer kunskap om implementering 

och effekter av sådana processer i kommuner är angeläget mot bakgrund av den relativt höga 

sjukfrånvaron och påfrestande psykosociala förhållanden i dessa organisationer. 

Vår studie tar utgångspunkt från en hälso- och arbetsmiljöintervention i en 

glesbygdskommun där implementering av en modell för hälsobokslut och hälsofrämjande 

styrning utgör en huvudkomponent. En styrka med studien är att samma individer och 

arbetsplatser studeras under fyra år och att kvantitativa analyser kombineras med kvalitativa 

analyser utifrån intervjuer av ledare, och till del medarbetare, ihop med analyser av 

hälsoberättelser för respektive arbetsplats. Vår bedömning är att studier med denna design är 

ovanliga när det gäller hälsofrämjande insatser på arbetsplatser. 

 

8.1 Ledarnas arbetsvillkor och hälsa 

Resultaten av genomförda ledarintervjuer visar på att ledarna, som mestadels är kvinnor, har 

krävande psykosociala arbetsförhållanden där ett ledarskap ska utövas för relativt stora grupper 

av medarbetare. Forskning visar att en sådan situation med breda kontrollspann visserligen 

sänker organisationens administrativa kostnader, men att ledarnas effektivitet kan påverkas 

negativt med försämrad arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse som följd (Altaffer, 1998). Den 

pressade arbetssituationen och de motstridiga krav som många ledare upplever riskerar att 

påverka balansen mellan arbete och fritid, möjligheterna till återhämtning och egen 
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hälsoutveckling. Dessa faktorer innebär risker för begynnande ohälsa bland ledarna (Zijlstra & 

Sonnentag, 2006), men också att deras resurser för att utöva ett effektivt ledarskap försämras 

(Andersen, 1995; Yukl, 2009). Ett mönster som framträder av ledarintervjuerna är ledarnas vilja 

att driva ett effektivt och relationsorienterat ledarskap, men att flera förutsättningar som 

geografiskt spridda arbetsplatser och återkommande organisationsförändringar utgör hinder för 

detta. Oro för organisationsförändringar har visat sig ha tydliga samband med ökad 

långtidssjukfrånvaro i kommunala verksamheter (Szücs et al., 2003). Flera ledare pekar också 

på problem att kunna omsätta hälsobokslutens resultat i kvalitativt goda förändringsprocesser 

utifrån organisationens behov. Detta bekräftas även av genomförda intervjuer med 

medarbetarna. Forskning visar att en hög förändringskompetens hos ledarna (Aronsson, 1995; 

Ingelgård, 1995; Vinberg, 2006) och mer holistiska förändringsprocesser, där kvalitativt goda 

individinriktade och organisatoriskt inriktade åtgärder kombineras, har potential att bidra till 

medarbetarnas hälsa och organisatorisk effektivitet (ibid.). Vår bedömning är att det behövs 

förstäkta kompetensutvecklande insatser för ledare i kommunala verksamheter och strategier för 

att integrera hälsorelaterade aspekter med verksamhetsutveckling för att denna potential ska 

kunna realiseras. 

 

8.2 Förändringsprocessens kvalitet i relation till studerade utfall  

Ett resultat från genomförda ledarintervjuer och analyser av ledarskapsvärderingar, 

ledarskapsbeteenden och hälsofrämjande processer på arbetsplatsen är att det finns en tydlig 

variation mellan studerade arbetsplatser. En liten grupp av arbetsplatser bedöms ha hög kvalitet 

på förändringsprocesser, en liten grupp ha låg kvalitet och övriga arbetsplatser bedöms ligga på 

en medelnivå när det gäller kvalitet på förändringsprocesser. Detta resultat är i linje med 

tidigare studier av hälsofrämjande interventioner i organisationer, som visar på svårigheter att 

genomföra kvalitativt goda förändringsprocesser (Bildt et al., 2005; Svensson et al., 2007; 

Vinberg, 2006). 

När det gäller förändringen av studerade variabler över tid hos arbetsplatser i 

försökskommunen finns också en tydlig variation mellan arbetsplatserna. Ett resultat är 

tendenser till förbättrade sjuktal, ökat antal sjukfall samt försämringar avseende hälsoindex, 

stressindex och psykosocialt arbetsmiljöindex. Detta mönster gäller även generellt i svenskt 

arbetsliv där sjuktalet minskat kraftigt (Lidwall, 2007) och psykosociala belastningar ökat under 

senare år (Arbetsmiljöverket, 2010). Eftersom vi inte har nationella jämförande uppgifter 

avseende de variabler vi använder i studien är det svårt att bedöma studerade förändringar hos 

försökskommunens arbetsplatser i relation till arbetslivet i stort. Således kan försämrade värden 

i absoluta tal hos försökskommunen i jämförelse med nationella uppgifter hypotetiskt antingen 

tyda på små/inga effekter eller positiva effekter. Det finns också en tendens till bedömd ökad 

kvalitet, produktivitet och effektivitet totalt i försökskommunen. 

Ett intressant resultat av genomförda korrelations- och regressionsanalyser är att 

förändringsprocessens kvalitet utryckt i värden på ledarskapsvärderingar, ledarskapsbeteenden 

och hälsofrämjande processer i varierande grad har flera signifikanta relationer med 

förändringar av hälsoindex, sjukfall och långtidsfriskhet. Det är också noterbart att detta gäller 

för såväl gruppen som inte är långtidsfrisk i utgångsläget och den grupp som är det i 

utgångsläget. Variabeln ledarskapsbeteenden bidrar som tydlig förklarande variabel till 

förändringar i långtidsfriskhet under fyra år.  Det faktum att också ledarskapsvärderingar, som 
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teoretiskt är en bakomliggande variabel till ledarskapsbeteenden, signifikant bidrar till flera 

hälsoutfall tyder på båda dessa variablers betydelse för ett hälsofrämjande ledarskap. Denna 

direkta effekt av ledarskapsvärderingar och ledarskapsbeteenden för hälsoutfall har visat sig i 

våra tidigare studier (Larsson et al., 2007). De relativt höga förklaringsgraderna i de slutliga 

regressionsmodellerna tyder på att ledarskapsvariablerna och processaspekter i interventionerna 

har betydelse för att nå positiva effekter när det gäller medarbetarnas hälsa och sjukfrånvaro. 

Detta är i överensstämmelse med forskning som visar att ledarskapsvärderingar och 

ledarskapsbeteenden (Larsson, 2010) har samband med olika typer av hälsoutfall bland 

medarbetarna (Nyberg et al., 2005). Resultaten är också i linje med studier som visar att mogna, 

helhetsinriktade hälsofrämjande interventioner resulterar i bättre hälso- och arbetsmiljöeffekter 

än mer begränsade interventioner (Ingelgård, 1995; Vinberg, 2006). 

Av korrelations- och regressionsanalyserna på arbetsplatsnivå framgår även att 

åldersfördelning har signifikanta samband med försämrade värden på psykosocialt index och 

långtidsfriskhet samt att befattningskategori (chefer/tjänstemän) redovisar bättre värden på 

förändringar av stressindex. Ett resultat är även att positiva värden på förändringar av skattad 

kvalitet bidrar som förklarande variabel till förbättrade värden på stressindex. Dessa resultat är i 

överensstämmelse med annan forskning, även om dessa forskningsresultat är motstridiga när det 

gäller hur kvalitetsutveckling i organisationer påverkar medarbetarnas hälsa (Axelsson, 2000; 

Eklund et al., 2006).  

Resultaten av den stegvisa logistiska multipla regressionsanalysen baserade på 

individdata visar att ledarskapsbeteendet bidrar till variansen i långtidsfriskhet (under fyra år), 

vilket är ett liknande resultat som i analyserna på arbetsplatsnivå. Resultaten av den stegvisa 

linjära multipla regressionsanalysen med individdata visar att förändringar av stressindex och 

psykosocialt arbetsmiljöindex bidrar till förändring av hälsoindex. Detta resultat sammanfaller 

med flera andra studier (t.ex. Karasek & Theorell, 1990) – att dessa samband visar sig då 

variablerna är mätta som förändringar indikerar också möjliga kausala samband. Resultaten kan 

också tolkas som att det är viktigt att beakta aspekter relaterade till medarbetarnas stress och 

psykosocial arbetsmiljö för ledarna och då hälsofrämjande processer utformas.  

 

8.3 Jämförelser mellan arbetsplatser i försöks- och jämförelsekommun 

Resultaten av jämförelser mellan de två grupperna av arbetsplatser i försöks- och 

jämförelsekommunen innebär motstridiga resultat. De två grupperna av arbetsplatser är relativt 

lika när det gäller könsfördelning, åldersfördelning, verksamhetsområden och glesbygdskontext.  

De jämförelser som redovisas i form av t-test avseende variablerna sjuktal, sjukfall och 

långtidsfriskhet mellan olika år tyder på små skillnader mellan grupperna. Några variabler slår 

till fördel för försökskommunens arbetsplatser, och några slår till fördel för 

jämförelsekommunens arbetsplatser. 

När det gäller motsvarande jämförelse utifrån hälsobokslutets data där även 

nyckeltal för rehabilitering analyseras är skillnaderna tydligare till fördel för försökskommunens 

arbetsplatser. Detta gäller specifikt för nyckeltalen sjuktal, inflöde till rehabilitering och 

återgångar efter rehabilitering. En förklaring till att de nämnda jämförelserna blir olika är olika 

definitioner på använda variabler – i den första jämförelsen handlar det om variabler på 

individnivå, i det andra fallet variabler på organisationsnivå.  
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Det finns flera möjliga förklaringar till att skillnaderna inte är tydliga mellan 

grupperna av arbetsplatser. En sådan är att även om jämförelsekommunens arbetsplatser 

bedömts ha ”sedvanliga interventioner” kan dessa insatser haft positiva effekter. Det faktum att 

vi bedömt en av jämförelsekommunens arbetsplatser ha förändringsprocesser av hög kvalitet 

styrker detta resonemang. En annan förklaring kan vara att omfattande hälso- och 

arbetsmiljöinterventioner i form av Hälsobokslut med tillhörande processer inte har samma 

påverkan på alla arbetsplatser. Genomförda intervjuer och kvalitativa analyser styrker detta. En 

tredje förklaring kan vara att påverkande faktorer utanför organisationerna påverkar – till 

exempel har relativt omfattande negativa förändringar av sysselsättningsmöjligheter förekommit 

i försökskommunen under den aktuella tidsperioden, medan förändringarna inte varit lika stora i 

jämförelsekommunen. 

 

8.4 Ekonomiska perspektiv på genomförda interventioner 

Ska man kunna utnyttja hälsobokslutet effektivt kräver detta ett visst mått av 

personalekonomisk kompetens i organisationen. Linjechefer ska kunna tolka nyckeltalen i 

ekonomiska termer och kunna använda dessa för att leda verksamheten. De högre chefer som 

utformar uppdrag till underställda chefer behöver kunna så mycket personalekonomi att man 

kan formulera mål och krav som är relevanta utifrån ekonomiska perspektiv. Personer inom 

ekonomi- och personalfunktionerna behöver personalekonomisk kompetens för att kunna göra 

adekvata analyser av kostnader och effektivitet kopplat till hälsa. 

Ett resultat av studien är att hälsobokslutet inte använts så ”offensivt” som 

beskrivs ovan. I vissa fall är användandet mer passivt vilket innebär att bokslutets potential inte 

nyttjas fullt ut. Kraven på vad som gäller bör vara tydligare och bestämdare från ledningen. Ett 

sådant område är hälsoberättelsen som ger chefen möjlighet till ”hälsofrämjande reflektion”, 

dvs. möjligheter att fundera på vilka åtgärder som är nödvändiga för att uppnå en effektivare 

verksamhet genom förbättrad arbetsmiljö och förbättrad hälsa. I detta ligger också att cheferna 

måste få chans att utbildas inom det hälsofrämjande arbetet - varför då inte använda sig av de 

chefer som idag uppnår bra resultat på hälsobokslutets nyckeltal? 

För att de ekonomiska beräkningarna och analyserna som bygger på 

hälsobokslutets nyckeltal ska bli korrektare och enklare att genomföra krävs att 

redovisningssystemet genomgår vissa förändringar. Det gäller bl.a. att de använda begreppen 

definieras entydigt så att såväl ekonomi- som personalfunktionen redovisar såväl kostnader som 

tidsåtgång på samverkande konton. En annan åtgärd kan vara att man skiljer mellan åtgärder 

som bedöms ha en kort effekt och åtgärder som mer kan ses som investeringar. De senare kan 

hanteras som en ”vanlig” investering gällande realkapitalet och avskrivas på t ex tre år. Ett 

tredje förbättringsområde gäller värdet av arbetstiden, dvs. hur stor den totala kostnaden 

(självkostnaden) är per arbetad timme för olika personalfunktioner. 

Bristen på korrekt personalekonomisk information gör det svårt att jämföra 

värdet av insatta åtgärder samtidigt som man indirekt säger att frågorna kring arbetsmiljö och 

hälsa inte är så viktiga för att uppnå en effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet. 

Kraven från staten på vad som ska ingå i redovisningen av humankapitalet borde 

vara tydligare. Staten bör ha ett stort intresse av att företagen är aktiva i kampen mot ohälsan. 

Genom deras aktiva och effektiva åtgärder kan inflödet av långa sjukrivningar bromsas i ett 

tidigt skede. 
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Tyvärr ser man idag en tydlig trend åt motsatt håll. Från diskussioner i början på 2000-

talet gällande lagstiftning om införande av hälsobokslut samt ett, några år senare, införande av 

företagens medfinansiering i samband med sjukskrivning har utvecklingen gått bakåt. Det 

senaste gäller borttagandet av det enda som återstått av de stora planer som diskuterades för 

fem, tio år sedan och det är lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro. 

 

8.5 Metoddiskussion 

 

I denna studie har ett huvudmål för de kvantitativa delarna varit att få till stånd en panel med 

longitudinella individuppgifter över en period av fyra år. Det har här inneburit att 

tvärsnittsuppgifter för respektive år inte prioriterats, vilket möjligen hade kunnat ge mer 

adekvata datamaterial för analyser av förändringar på arbetsplatsnivå. I och med att vi studerar 

enbart de individer som tillhört arbetsplatsen under en sammanhängande fyraårsperiod är det 

som analyseras ett selekterat delmaterial.  

Vi har gjort analyser på både individ- och arbetsplatsnivå. Vad gäller 

arbetsplatsnivån är detta oproblematiskt så länge man håller sig tolkningar som avser just 

arbetsplatsnivån och inte betraktar de studerade sambanden som uttryck för samband på 

individnivå. Det senare, ”ecological fallacy”, är ett klasiskt felslut (se t.ex. Robinson, 1950; 

Goldstein, 2002; Diez-Rousz, 1998). När det gäller individanalyserna har vi utöver 

individvariabler som kön, ålder, förändring av studerade index även infört variabler som avser 

hela arbetsplatsen i form av ledarskaps- och processbedömningar. Detta är problematiskt bl.a. 

eftersom en tänkbar variation på individnivå inte mäts här utan alla individer på en arbetsplats 

får arbetsplatsens värde.  

Det måste betonas att det inte är ett tecken på ”inkonsistens” att samband mellan 

två variabler på arbetsplatsnivå (t.ex. mellan procentandelen långtidsfriska och arbetsplatsernas 

medelvärden på ett index) inte kan jämföras med motsvarande samband på individnivå. 

Även med ovan beskrivna metodproblem har studien flera styrkor som den 

longitudinella designen över en fyraårsperiod och att kvantitativa och kvalitativa data analyseras 

såväl var för sig som tillsammans (en s.k. metodtriangulering).   

 

8.6 Slutsatser 

Följande slutsatser kan dras av studien: 

 

 Förutsättningarna för ett utvecklat ledarskap och kvalitativt goda hälsofrämjande processer 

är problematiska i en kommunal glesbygdskontext på grund av bristande resurser. Dock 

existerar goda ambitioner och det finns arbetsplatser som driver ett framgångsrikt 

förändringsarbete.  

 Ledarskapsvärderingar, ledarskapsbeteenden och hälsofrämjande processer av hög kvalitet 

bidrar till positiva förändringar av flera hälsoutfall – långtidsfriskhet (under fyra år) samt 

förändringar av hälsoindex och sjukfall. Studerade ledarskapsvariabler framträder som 

förklarande faktorer för flera hälsoutfall i olika analyser. Faktorer relaterade till stress och 

psykosociala förhållanden i arbetsmiljön indikerar kausala samband med självskattad hälsa, 

vilket indikerar att dessa faktorer är viktiga att beakta i förbättringsprocesser. 

 En sammanvägd analys av skillnaderna mellan studerade grupper av arbetsplatser i försöks- 

och jämförelsekommunen ger slutsatsen att skillnaderna är små. Dock framträder skillnader 
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till fördel för försökskommunens arbetsplatser när det gäller arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsutfall. 

 Ekonomiska kalkyler av genomförda hälso- och arbetsmiljöinvesteringar tyder på att det 

finns en ekonomisk potential. Bedömda utfall på kvalitet, produktivitet och effektivitet har 

förbättrats under undersökningsperioden. 
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Appendix A 

 
Intervjuguide  
 
Bakgrund och utveckling 

 

1. Bakgrundsfrågor om arbetsplatsen: 

 Namn 

 Antal år som chef 

 

2. Genomgång av den ifyllda tidsaxeln  

 Konkreta hälso- och arbetsmiljöinsatser  

o organisatorisk  

o grupp  

o individuell nivå 

 Viktiga händelser på arbetsplatsen 

 

3. Vad tror du är det mest avgörande för att skapa trivsel på arbetsplatsen? 

 

Hälsofrämjande processer på arbetsplatsen 

 

4. Undersöks fysiska och psykosociala arbetsförhållanden och de anställdas hälsa? 

 I så fall på vilket sätt? 

 Används hälsobokslutet, i så fall hur? 

 

5. Hur genomförs i regel förändringar avseende hälsa och arbetsvillkor? 

 Motiv? 

 Tillvägagångssätt, ändrats under åren? 

 Planering uppifrån eller genom aktivt deltagande från anställda (delegering) ? 

 Hur följs arbetet upp? 

 

6. Integreras hälso- och arbetsmiljöarbetet med övrig strategisk verksamhetsutveckling? 

 

Ledarskap 

 

7. Vad är ledarskap för dig?  

 

8. Hur skulle du beskriva att Du arbetar som chef?  

 

9. Vilka personliga värderingar rörande dina medarbetare baserar du ditt ledarskap på?  

 

10. Har du i din roll som chef fått utbildning i hälso- och arbetsmiljöfrågor? 

 

11. Hur kan ett hälsofrämjande ledarskap bedrivas enligt Dig?  

 Vad är viktigast i detta (få en prioritering)? 

 Hur hanterar Du rehabiliteringsprocessen i Din chefsroll? 
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12. Har Du ändrat ledararbetssätt på arbetsplatsen under tidsperiod 2006-08?  

 

Framtid 

 

13. Hur ser du på framtiden, dvs. förestående förändringar? 

 Har Du någon personlig övergripande vision över hur Du skulle vilja att arbetet bedrevs 

på Din arbetsplats?  

 Är det något ni vill förändra i hälso- och arbetsmiljöarbetet 

14. Jobbar ni med utgångspunkt i konceptet ”socialt ansvarstagande organisation” – i så fall 

hur? 

 

15. Gör en skattning av: 

 

Kvalitetsutveckling, effektivitetsutveckling, produktivitetsutveckling
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Appendix B  

Kvalitetsutveckling 
Definition av kvalitet: en vara eller tjänsts förmåga att tillfredsställa, eller helst överträffa, kundens behov och förväntningar 

 

Arbetsplatsens namn: 

Chef: 

Vem är verksamhetens kund:  

Vad är kundernas huvudsakliga behov och förväntningar: 

 

Skatta hur verksamheten tillgodoser kunders behov och förväntningar under dessa år genom att rita in utvecklingen utifrån skalan 0-100 med en 

heldragen linje mellan åren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 

Max 

0 

100 

50 
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Appendix C  

Effektivitetsutveckling 
Definition av organisatorisk effektivitet: grad av måluppfyllelse, både interna (internt bestämda mål) och externa (marknadsbedömningar av 

arbetsplatsens prestationer utifrån marknadsförväntningar, krav eller mål som kriterier) behövs för att skapa en framgångsrik organisation 

 

Arbetsplatsens namn: 

Chef: 

Vad är verksamhetens huvudsakliga interna mål: 

Vad är verksamhetens huvudsakliga externa mål: 

 

Skatta hur verksamheten uppfyller målen under dessa år genom att rita in utvecklingen utifrån skalan 0-100 med en heldragen linje mellan åren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 

Max 

0 

100 

50 
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Appendix D 

Produktivitetsutveckling 
Definition av organisatorisk produktivitet: kvoten mellan produktionsresultatet (output) och investerade produktionsresurser (input)  

 

Arbetsplatsens namn: 

Chef: 

 

Skatta verksamhetens produktivitet under dessa år genom att rita in utvecklingen utifrån skalan 0-100 med en heldragen linje mellan åren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 

Max 

0 

100 

50 
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Appendix E 

Bedömning av ledarskapsvärderingar för de 22 arbetsplatserna 

 

Arbetsplats X Y LM Summering 

1 - о о о 
2 - о о о 
3 - • о о 
4 - о • • 
5 - • о • 
6 о о о о 
7 - • - • 
8 - о о о 
9 о о - - 
10 - о о о 
11 о о о о 
12 - о - о 
13 - • • • 
14 - • • • 
15 - • о о 
16 - • о • 
17 - о - - 
18 - • • • 
19 о • • • 
40 - • • • 
41 о о - о 
42 • - о - 

 

Not. X motsvarar Teori X (McGregor, 1960), Y motsvarar Teori Y (McGregor, 1960), LM motsvarar 

ledarskapsmodellhypoteser (Larsson, 2010). • = stark koppling till respektive delområde (X, Y, LM och 

summering). о = viss koppling till respektive delområde - = ingen koppling till respektive delområde.  
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Appendix F  

Bedömning av ledarskapsbeteende i de 22 arbetsplatserna. 

 

Arbetsplats Strategiskt 

visionärt 

beteende 

Kommunikation/ 

information 

Delegering 

ansvar och 

befogenheter 

Lärande inom 

organisationen 

Coacha 

medarbetaren 

Enkelhet i 

organisationen,  

dialog 

Mänsklighet/ 

förtroende 

MBWA/ 

synlig 

Reflektivt 

 personligt  

ledarskap 

1  о о - о о о о - 

2 - о • о о • - о о 

3 о о • о о о о о о 

4 - о - - о - - - о 

5 - о - - о - о о • 
6 - о  - о о о о - - 

7 - о • о • о о о - 

8 - о • о о о • - • 
9 - о о - - • о о - 

10 о о • о о о о • • 
11 о о - - о о о - о 

12 о - - - о - • о - 

13 о о • о • • о о о 

14 • • • о • • о • • 
15 - • о о о о о о - 

16 • • • о о • о о • 
17 - о о - о о - - - 

18 о • • • о • • • • 
19 • • • о • о • о • 

40 о • • • • • • о • 
41 о • о о о о о о о 

42 о о - - - о - о - 

Not. • = stark koppling till respektive delområde. о = viss koppling till respektive delområde - = ingen koppling till respektive delområde. 
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Appendix G 

Bedömning av de hälsofrämjande processerna på de 22 arbetsplatserna. 

 

Arbetsplats Flera nivåer 

berörda 

(organisation, 

grupp, individ) 

Flera områden berörda 

(främjande, förebyggande, 

rehabilitering) 

Delaktighet hos 

ledare och 

medarbetare 

Arbetsmiljöåtgärder 

integreras med 

verksamhetsutveckling 

Analys och uppföljning 

av flera utfall (hälsa, 

arbetsmiljö, 

effektivitet) 

Summa 

1 о о о - о о 

2 • о о - • о 

3 о о о • о о 

4 - - о о о о 

5 о о о - о о 

6 о о - о о о 

7 о о о - о о 

8 • • • - о • 
9 - - о - о - 

10 о о о - • о 

11 о о о о • о 

12 - - о - о - 

13 о - о - • о 

14 о о • • • • 
15 • о о - • • 
16 • о о о • о 

17 о - - - о - 

18 о • • - • • 
19 о • • о • • 
40 • • • о • • 

41 о о о о о о 

42 о - - - о - 

Not. • = stark koppling till respektive delområde (X, Y, LM och summering). о = viss koppling till respektive delområde - = ingen koppling till respektive 

delområde. 
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Appendix H 

 

Sjuktal, sjukfall och långtidsfriskhet för samtliga arbetsplatser i försöks- och jämförelsekommunen (medelvärden och standardavvikelser inom 

parantes). 

Not. Arbetsplats 1-19 avser försökskommunen (n=307) och 40-42 jämförelsekommunen (n=77). Andelar långtidsfriska avser andelar i procent i förhållande till 

antalet anställda vid respektive arbetsplats.  

 

Arb.pl. 

 
Förändrings- 

Processens 

kvalitet 

Sjuktal 

 

Sjukfall 

 

Långtidsfrisk 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2006-2009 

1 1 7,3 (16,4) 3,5 (7,9) 4,4 (7,8) 2,2 (4,4) 5,4 (8,5) 5,2  5,2  5,2 (7,5) 6,3 (7,5) 8,0 (11,0) 28,6 19,0 23,8 9,5 

2 1 6,9 (12,0) 9,2 (14,2) 9,6 (15,8) 12,0 (19,7) 13,0 (13,2) 13,3 (10,6) 12,3 (11,7) 25,1 (45,6) 12,5 6,3 12,5 0,0 

3 1 10,1 (19,6) 3,5 (3,1) 2,4 (3,1) 5,2 (6,5) 4,7 (7,8) 11,3 (8,2) 7,8 (8,1) 17,1 (22,1) 0,0 0,0 23,1 0,0 

4 0  9,9 (13,4) 6,1 (10,4) 7,7 (16,1) 6,4 (11,8) 8,1 (11,8) 9,5 (9,9) 11,8 (15,1) 8,7 (11,3) 11,1 5,6 16,7 0,0 

5 1 5,6 (15,3) 2,6 (5,6) 4,6 (7,8) 8,9 (19,7) 6,7 (6,8) 4,5 (5,9) 9,7 (10,3) 7,8 (10,6) 30,4 26,1 26,1 8,7 

6 1 2,9 (6,7) 1,6 (2,4) 3,2 (5,0) 3,1 (6,6) 5,8 (10,8) 7,7 (13,5) 11,4 (16,1) 9,7 (12,1) 30,8 26,9 26,9 19,2 

7 1 4,8 (6,6) 1,7 (2,2) 2,9 (3,6) 11,1 (27,1) 12,0 (16,2) 10,0 (13,0) 13,4 (17,5) 11,6 (15,8) 33,3 22,2 11,1 11,1 

8 1 12,1 (22,2) 7,6 (11,3) 10,3 (15,7) 10,6 (15,8) 7,9 (9,6) 12,4 (16,8) 16,1 (17,6) 19,7 (25,8) 17,6 17,6 17,6 8,8 

9 0 4,9 (12,4) 3,6 (12,1) 4,1 (7,8) 7,5 (19,3) 7,3 (11,4) 7,4 (10,3) 8,8 (8,6) 15,1 (34,3) 22,2 27,8 27,8 16,7 

10 1 7,3 (11,3) 12,4 (21,4) 10,0 (21,8) 3,5 (3,1) 13,6 (15,8) 11,2 (13,5) 8,8 (11,1) 15,6 (14,6) 15,4 7,7 7,7 7,7 

11 1 1,4 (2,4) 0,7 (0,9) 4,6 (9,3) 1,7 (2,71) 4,2 (6,0) 5,2 (8,9) 4,7 (5,5) 6,3 (7,4) 25,0 33,3 33,3 16,7 

12 0 4,2 (12,3) 6,0 (9,8) 5,7 (9,2) 5,0 (10,1) 0,8 (2,4) 12,3 (18,6) 10,0 (10.0) 13,7 (26,3) 50,0 10,0 20,0 10,0 

13 1 7,6 (13,6) 5,7 (12,4) 7,8 (15,3) 5,7 (13,8) 5,6 (8,4) 8,3 (13,1) 9,2 (13,4) 8,1 (14,3) 21,1 26,3 31,6 10,5 

14 2 0,5 (0,8) 0,7 (1,6) 1,0 (1,1) 1,0 (1,0) 1,6 (2,8) 1,6 (2,6) 3,1 (2,9) 3,3 (3,1) 57,1 42,9 28,6 28,6 

15 1 4,2 (8,6) 5,7 (12,1) 4,0 (7,6) 1,7 (2,5) 4,7 (5,6) 6,3 (10,5) 5,3 (5,0) 6,0 (5,8) 15,4 15,4 0,0 0,0 

16 1 6,8 (14,0) 5,1 (9,1) 1,9 (3,2) 7,9 (15,9) 5,9 (8,6) 7,7 (10,1) 7,0 (11,4) 7,7 (8,6) 34,6 42,3 46,2 26,9 

17 0 3,9 (5,2) 4,0 (4,2) 4,8 (6,1) 5,5 (10,7) 11,0 (14,2) 13,2 (15,1) 14,5 (27,3) 13,3 (19,2) 14,3 14,3 42,9 0,0 

18 2 8,4 (22,8) 2,1 (3,4) 2,9 (5,2) 1,5 (2,8) 2,8 (5,7) 6,5 (10,7) 6,9 (9,9) 5,5 (8,9) 44,4 33,3 44,4 33,3 

19 2 2,8 (8,2) 0,7 (2,0) 2,2 (4,4) 0,9 (3,2) 3,1 (5,7) 1,3 (3,4) 1,7 (3,4) 0,9 (3,2) 69,2 69,2 76,9 61,5 

Totalt  6,5 (14,1) 4,6 (9,8) 5,4 (10,9) 5,9 (13,4) 6,7 (9,9) 8,3 (11,7) 9,4 (12,8) 11,2 (19,9) 26,4 23,5 26,7 13,7 

40 2 3,5 (10,9) 4,4 (10,9) 2,8 (7,5) 3,2 (10,8) 5,8 (9,0) 14,3 (7,2) 4,1 (5,8) 4,9 (7,0) 44,2 44,2 48,8 34,9 

41 1 4,0 (5,6) 9,4 (15,0) 3,5 (4,1) 3,6 (4,9) 10,6 (7,6) 14,4 (12,3) 13,8 (9,5) 14,0 (9,8) 0,0 0,0 5,9 0,0 

42 0 4,4 (8,4) 6,2 (14,0) 1,0 (0,9) 1,7 (2,2) 8,5 (13,6) 8,6 (10,1) 7,0 (6,9) 10,4 (9,1) 35,3 17,6 17,6 17,6 

Totalt  3,8 (9,3) 5,9 (12,6) 2,6 (6,0) 3,0 (8,4) 7,4 (10,0)  12,5 (10,1) 6,9 (7,9) 8,1 (8,9) 32,5 28,6 32,5 23,4 
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Appendix I 

 

Hälsoindex, stressindex och psykosocialt arbetsmiljöindex för samtliga arbetsplatser i försökskommunen (medelvärden och standardavvikelser 

inom parantes). 

Not. Arbetsplats 1-19 avser försökskommunen (n=307), 242 individer år 2009 pga. pensionsavgångar och övergång till annan verksamhet. Hälsobokslutets 

enkät har inte använts i försökskommunen. 

 

 

Arb.pl. 

Förändrings- 

processens 

kvalitet 

Hälsoindex Stressindex 

 

Psykosocialt arbetsmiljöindex 

2006 2007 2008 2009 2006         2007 2008 2009  2006             2007 2008 2009 

1 1 9,0 (3,6) 10,0 (4,0) 10,1 (4,2) 8,5 (2,0) 11,3 (2,3) 11,1 (3,2) 11,4 (2,9) 8,2 (3,1) 22,7 (3,7) 23,7 (5,0) 21,8 (5,4) 21,7 (3,5) 

2 1 10,1 (3,6)  11,0 (3,5) 10,1 (4,0) 9,0 (3,9) 11,4 (3,4) 11,1 (3,1) 10,4 (2,3) 9,2 (3,3) 21,1 (5,0) 21,5 (4,3) 22,3 (4,9) 21,5 (5,5) 

3 1 10,0 (3,6)  9,8 (3,6) 10,7 (2,5) 12,5 (0,7) 9,2 (2,8) 8,9 (2,4) 9,0 (2,6) 9,5 (0,7) 23,2 (3,6) 22,6 (3,5) 21,8 (3,7) 19,0 (5,7) 

4 0 9,9 (3,1)  9,4 (3,3) 10,1 (2,4) 9,3 (2,7)  11,3 (3,2) 11,9 (2,6) 10,5 (2,7) 10,4 (2,4) 22,2 (4,9) 21,4 (4,3) 22,0 (3,6) 20,1 (2,8) 

5 1 10,5 (2,4)  10,6 (2,6) 10,3 (2,8) 9,1 (2,8) 8,9 (2,6) 10,0 (2,5) 8,9 (2,5) 8,6 (3,3) 24,3 (2,9) 24,4 (3,9) 24,3 (2,8) 22,4 (3,9) 

6 1 10,3 (2,4)  10,6 (2,7) 8,9 (3,3) 10,4 (2,9) 10,1 (3,8) 10,6 (4,3) 8,7 (3,8) 9,8 (3,9) 23,8 (4,1) 23,9 (4,1) 23,3 (4,3) 23,5 (4,0) 

7 1 10,0 (1,5)  10,6 (2,1) 9,8 (2,1) 9,4 (2,7) 8,1 (3,6) 9,2 (3,0) 9,8 (3,6) 10,3 (3,5) 23,3 (2,3) 24,4 (6,3) 24,4 (3,4) 25,4 (3,6) 

8 1 9,3 (4,1)  8,8 (3,2) 8,3 (3,3) 8,2 (3,0) 11,7 (3,0) 11,1 (3,4) 9,9 (2,9) 8,8 (2,8) 21,5 (5,7) 19,9 (4,4) 19,3 (4,0) 18,9 (4,3) 

9 0 10,6 (3,3)  10,8 (2,9) 10,8 (3,5) 9,7 (3,2) 9,4 (3,8) 9,4 (3,5) 8,7 (4,1) 9,1 (4,0) 23,3 (5,3) 25,3 (4,9) 22,4 (4,3) 21,5 (3,8) 

10 1 9,9 (1,9)  9,6 (2,6) 10,0 (2,4) 9,8 (3,2) 9,8 (3,3) 8,9 (2,0) 9,6 (3,2) 9,9 (3,8) 24,9 (3,5) 24,3 (3,6) 24,2 (3,4) 23,8 (3,5) 

11 1 9,6 (2,4)  9,8 (2,5) 10,1 (1,6) 9,9 (1,0) 9,7 (3,3) 9,4 (3,3) 9,4 (3,7) 10,4 (4,5) 22,4 (4,9) 24,3 (4,4) 24,7 (3,8) 23,3 (2,4) 

12 0 10,4 (3,0)  10,0 (3,5) 9,7 (3,8) 10,0 (3,3) 9,9 (1,8) 9,6 (3,1) 9,3 (1,7) 9,5 (2,5) 24,6 (2,8) 23,4 (4,5) 21,4 (4,3) 21,1 (7,0) 

13 1 10,4 (3,4)  10,2 (2,7) 9,6 (3,7) 10,3 (4,0) 12,6 (2,2) 12,6 (2,3) 12,4 (3,8) 12,9 (3,2) 19,7 (3,2) 21,3 (4,2) 20,3 (5,1) 20,8(5,5) 

14 2 11,0 (1,2)  11,4 (1,3) 11,3 (2,9) 10,8 (2,3) 11,6 (2,1) 11,3 (1,6) 12,3 (2,6) 12,0 (2,8) 23,2 (4,9) 23,9 (3,3) 25,0 (4,1) 24,8 (5,7) 

15 1 10,6 (3,0)  9,8 (2,9) 10,3 (2,7) 10,2 (3,7) 9,7 (2,1) 8,6 (3,0) 8,6 (1,7) 8,0 (2,9) 22,6 (5,1) 22,8 (5,8) 22,7 (4,8) 22,5 (6,3) 

16 1 8,8 (2,9)  9,0 (3,3) 8,3 (2,7) 8,7 (3,2) 8,1 (3,6) 7,7 (3,5) 6,8 (2,9) 7,6 (3,2) 24,2 (4,3) 23,8 (3,8) 23,5 (4,0) 23,6 (4,0) 

17 0 10,0 (2,3)  9,9 (2,9) 7,4 (2,8) 8,0 (2,4) 11,6 (4,3) 9,7 (4,6) 8,8 (6,0) 9,9 (3,4) 24,2 (4,9) 21,1 (4,4) 21,3 (4,0) 22,7 (3,3) 

18 2 11,0 (3,4)  11,6 (3,1) 11,0 (3,3) 11,9 (2,9) 14,7 (2,6) 15,0 (2,9) 14,3 (2,6) 12,8 (2,8) 22,2 (6,6) 22,4 (5,7) 20,1 (6,5) 24,0 (6,3) 

19 2 12,2 (1,9)  13,6 (1,6) 12,7 (2,5) 11,7 (3,2) 11,5 (2,2) 12,4 (2,3) 12,4 (3,2) 11,9 (3,7) 30,1 (3,2) 29,5 (4,0) 29,2 (4,1) 28,4 (5,1) 

Totalt  10,0 (3,1) 10,1 (3,1) 9,8 (3,2) 9,6 (3,1) 10,5 (3,3) 10,4 (3,4) 9,8 (3,5) 9,7 (3,6) 23,2 (4,7) 23,2 (4,7) 22,7 (4,7) 22,5 (4,8) 
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Appendix J 

 

Kvalitet, produktivitet och effektivitet för samtliga arbetsplatser i försöks- och jämförelsekommunen (medelvärden). 

 

Not. Arbetsplats 1-19 avser försökskommunen (n=307) och 40-42 jämförelsekommunen (n=77)

 

Arb.pl. 

 

Förändrings- 

processens 

kvalitet 

Kvalitet Produktivitet Effektivitet 

 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

1 1 76  79  78 80 80 79 5,2  5,2  81 87 86 92 11 93 94 93 

2 1 85 GGG 95 95 86 65 1111 75 83 90 78 SDFS 78 74 72 

3 1 71 GGG 82 81 66 72 1111 80 84 98 55 SDFS 53 50 55 

4 0 70 GGG 71 78 88 63 1111 65 68 85 80 DFS 81 80 79 

5 1 82 GGG 85 89 82 73 111 78 83 88 84 SDFS 83 82 81 

6 1 48 GGG 58 69 81 51 1111 61 69 78 29 SDFS 34 51 67 

7 1 19 GGG 35 52 69 45 1111 58 70 81 42 SDFS 52 65 76 

8 1 52 GGG 53 54 54 79 1111 81 82 83 77 SDFS 75 78 77 

9 0 90 GGG 90 82 84 90 1111 89 78 84 88 SDFS 86 61 75 

10 1 48 GGG 58 60 80 63 1111 50 37 27 23 SDFS 35 51 79 

11 1 70 GGG 73 86 88 45 1111 51 72 84 50 SDFS 52 62 60 

12 0 48 GGG 73 80 77 70 1111 71 70 71 61 SDFS 73 84 89 

13 1 65 GGG 65 89 90 59 1111 59 61 86 89 SDFS 88 87 74 

14 2 86 GGG 87 89 76 80 1111 78 81 83 76 SDFS 70 65 53 

15 1 79 GGG 97 98 84 94 1111 97 97 100 91 SDFS 98 99 88 

16 1 59 GGG 69 79 84 25 1111 25 30 46 52 SDFS 51 51 51 

17 0 74 GGG 74 84 83 79 1111 72 66 76 76 SDFS 72 83 84 

18 2 75 GGG 59 63 65 91 1111 65 67 70 78 SDFS 62 63 63 

19 2 86 GGG 85 83 74 84 1111 85 84 75 75 SDFS 70 67 70 

Totalt  66 df 72 77 78 67 sdf 69 72 79 69 10 69 71 73 

40 2 60 GGG 68 77 81 60 1111 60 60 55 60 SDFS 65 65 72 

41 1 76 GGG 77 79 85 82 1111 82 81 80 77 SDFS 77 77 78 

42 0 53 GGG 62 67 80 78 1111 88 95 100 94 SDFS 95 94 94 

Totalt  62 df 69 75 82 69 sdf 71 72 71 71 10 74 74 78 



 

   

 




