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Ohälsokostnader påverkas av;

• Organisation, ansvarsfrågor och värdegrund               

• Strategival; verksamhetsstrategi och styrning                                                   
personalpolitik, arbetsmiljöpolicy                                                                                 

• Verksamhetsstyrning och uppföljning och deras förmåga att skapa 
rutiner för  långsiktigt hälso- och personalarbete 

• Framförhållning och värderingar
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Organisatoriska hälsorisker – var, när och hur?
Källa: Mary Jo Hatch 2002 ”Organisationsteori – moderna, symboliska och postmoderna perspektiv” 



Personal- och hälsospråkets innehåll

• Viktiga begrepp, deras  innehåll och betydelse i verksamheten: ansvar, 
strategi, värde och värdegrund, personal- och tidredovisning, 
arbetsförmåga.

• Statistik och betydelsebärande information för rationaliserings-, 
arbetsmiljö-, hälso- och personalinvesteringar och uppföljning av 
effekterna.

• Rutiner som bärare av människokunskap. I goda rutiner lever och 
utvecklas organisationens klokskap. Kontinuitet och att organisationen 
lär av sitt sätt att uppnå verksamhetsmålen är viktigt.
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Arbetsförmåga definition 
Källa: Bearbetad  av professor Juhani Ilmarinens definition av begreppet arbetsförmåga. 
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Personalen i bild 

 Antalet anställda 

 Sysselsättning

 Åldersfördelning

 Personal- och chefsomsättning

 Chefstäthet

 Pensionsavgångar

 Planerad tid, bemannad tid, värde-

skapande tid 

 Arbetsskadestatistik

 Personalomsättning, intern 

rörlighet
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Personalbild – anställningsformer, sysselsättning och 

personalrörlighet 

9

Personalen  i en samlingsbild

Personalbilden utgör grunden för all redovisning av per-
sonal och visar organisationens sätt att bemanna arbetet. 
Bilden behövs för att vi ska se med vilken personalsam-
mansättning, rörlighet, kompetens, bemanning och arbets-
kraftskostnad  organisationen uppnår sina verksamhetsmål 
och skapar värde i relationer med brukare, kunder och 
andra intressenter.

Syftet med personalredovisning är att få fram underlag för 
vidare analyser av verksamheten. Med personalredovis-
ningen visas en helhetsbild av den arbetskraft vars resultat 
mäts med finansiella och operativa styrtal. Hur stora och 
vilka kvalifikationer den värdeskapande personalen har 
synliggörs i redovisningen. Redovisningens syfte är ett ge 
redskap som används för att följa upp hur överenskomna 
mål uppnås
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Personalbild – åldersfördelning, pensionsavgångar och 

tidsanvändning
Betydelsebärande information om personalen i en 

samlingsbild 

Bilderna som visar åldersfördelningen är viktiga för att vi ska kunna 

se skillnader eller likheter i tillsvidare- och visstidsanställdas samt 

timavlönades anställningsförhållanden. Ofta visar det sig att 

tillsvidareanställda är något äldre än visstidsanställda och 

timavlönade. Timavlönade är ofta ungdomar som anställs på korta 

vikariat, dvs. ”rings in” när det behövs förstärkning av befintlig 

bemanning. Sättet att bemanna arbetet med olika anställningsformer 

är en värderingsfråga som för verksamhetens trovärdighet ska ska 

stå i linje med dess värdegrund.  

10
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Ordning på tidsanvändning 

 Vilka begrepp används i 

tidredovisningen?

 Finns det statistik och 

jämförelsetal?

 Vilka rutiner används för 

tidredovisning och mätning 

av värdeskapande tid?

 Analys av bemanning och 

arbetskraftskostnader? 

 Kostnad för en arbetad 

timme?

 Sjukfrånvaromönster?

 Prissättning av tjänster och 

service
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Tidsanvändning och  anställ-
ningsform för att mäta 

 Ordinarie arbetstid,                                           
frånvaro och arbetad tid

 Arbetad tid

Tillsv.anst. 64% av ord.arb.tid

Sjukfrånvaro 13% av ord. arb.tid

Semester och övrig frånvaro  23%

Visstidsanst. 84% av ord. arb.tid

Sjukfrånvaro 7% av ord.arb.td

Semester och övrig frånvaro 9%

Timavlönade 96% av arb.tid 

Sjukfrånvaro 0

Övrig frånvaro 4% av arb.tid 

 Värdeskapande tid för  

brukaren/kunden

Mellan 30-60% av arbetad tid  
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Ohälsotalet
2000-2016
Källa: Försäkringskassan                                           
2016
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Exempel på sjukfrånvarostatistik                                                          
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Källa: AON 2016
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Exempel på                                                           
sjukfrånvaro-
statistik
Källa: AON, 2016

Kort (brunt och       
grönt) och lång              
(gult och rött)                  
sjukfrånvaro i 
åldersklasser
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Bemanningsfrågor 

 Vem fattar beslutet om 
arbetets bemanning? 
Ledningen, arbetsgruppen 
eller ingen alls?

 Vad styr sättet att bemanna 
arbetet? 

Politik, mode eller fakta 

om behovet av service, 

tjänster och vård?

 Har verksamheten över-

timmar eller underskott av 

timmar?

 Bemanningsrisker på kort och 

långt sikte?

 Bemanningskostnad?

 Brukar- och kundnöjdhet 

kopplat till värdeskapande tid 

för kunden/brukaren
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Ett exempel på bemanningsredovisning
Äldreomsorg; överskott av timmar (rött) och underskott av timmar 
(blått)
Källa: Liukkonen, Bemanningens ekonomi 2016
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Arbetad tid per anställningsform
Källa: Liukkonen, Bemanningens ekonomi 2016

Paula Liukkonen 2014



Tidsanvändning

arbetad tid och frånvaro i timmar/månad 

2014-10-29 Paula Liukkonen Bemanningsredovisning 
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Arbetskraftskostnader
kr/mån
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Den totala 
sjukfrånvaron 

Studera 
sjukfrånvaromönstret! 

Ersatt sjukfrånvaro

Sjuknärvaro 

Dold sjukfrånvaro

Sjukfrånvaroorsaker

Rehabiliteringsbehov



Varför ska vi arbeta med personal- och 

tidredovisning ?

 Arbetskraftskostnad är i personalintensiva verksamheter den största 

kostnadsposten. Hur påverkar organisering, bemanning och hälso-

satsningar  kostnadsutvecklingen? 

 Hur fungerar rekrytering och bemanning av arbetet? Prioriteras 

kort- eller långsiktiga lösningar? Behålls yrkeskunskaper?  Personal-

och chefsomsättning? Frånvaroersättning? Stress på grund av under-

eller överbemanning? Internrörlighet? Krishantering?

 Hur påverkas verksamhetens måluppfyllelse, effektivitet och 

kvalitet? Hur mycket värde för brukaren tid presterar organisationen?
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Bra sagt om ansvar 
Tommy Jensen och Johan Sandström (2012) skriver om metodiken för utökat ansvar i boken                                                                                                  
Organisation och ansvar – och hur organisatoriska processer hindrar ansvarstagande
som följer:   

”Kalla organisatoriska processerna vid deras, från ett utökat 
ansvarsperspektiv, rätta namn är viktigt då det ger oss en möjlighet att 
genom språket avslöja dem när de används i praktiken. Att just sätta ord 
på dem är alltså ett viktigt första steg i att faktiskt erkänna att den 
organisatoriska effektivitetens moral existerar. 

Först då kan vi se och känna igen processerna som demoraliserande, för 
att i nästa steg kunna plocka isär dem och förhoppningsvis försvaga dem. 
Att sätta ansvarsmässigt mer relevanta ord på processerna är därför en 
god start.”   

Forts.
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Om ansvar, språket och modet att handla

forts. 

”Reflektera och levandegör processerna för just det sammanhang och de 
situationer som är relevanta för oss som medlemmar av en eller flera 
organisationer. Börja arbeta med att utveckla processer som stödjer ett 
utökat ansvarstagande, och detta är i grunden en kollektiv uppgift.”

-----------------------------

Således …                                                                                                
Mobbning är mobbning och inget annat, egennyttig maktanvändning vid 
t.ex. personalutköp, tjuvaktighet, hat och hot, illvilliga handlingar, avund-
sjuka, feghet, storhetsvansinne och mycket annat finns i arbetet liksom 
mod, godhet, kärlek och ansvar. 

Kommunicera mera – att i ansvarsfrågor spela stendöv går inte an!  

Paula Liukkonen november 2016 SKL 24



Verksamhetens styrtal är som vägmärken vilka 
upptäcker, bekräftar, ger insikter att handla, 
kontrollerar och styr beslut att göra rätt 

Vilka är de? 
• Ekonomiska 
• Tjänste- och servicevolym, 

beläggning
• Upplevd kvalitet  
• Statistik om arbetsskador, olyckor, 

tillbud, frånvaroorsaker
• Personalredovisning 
• Tidsanvändning, rättidighet
• Arbetsmiljö- och 

hälsoredovisningar 

Koppling till personalarbetet?

• Arbetskraftskostnader

• Kostnader för sjukfrånvaro, 
arbetsolyckor och skador

• Personalbild, bemanning, 
personalrörlighet, kompetens-
utveckling, sjukfrånvaromönster, 
rehabiliteringsbehov

• Bemanning och bemanningens 
balans, kompetensutveckling
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Begreppet effektivitet och dess kriterier 
- en diskussion om kriterierna i personal- och 
hälsoarbetet på den egna arbetsplatsen

Effektvitetsdefinitionen enligt Robert Kreitner i ”Management” (1991)  
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Industriella produktivitetsmått eller mått för service 
och tjänsters verkningskraft? 

Siffror visar: 

Arbetsproduktivitet

+

Kapitalproduktivitet

´+

Energiproduktivitet

+

= Total produktivitet 

Värde för kunden/brukaren med 
ord och berättelser samt bilder 
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Kvalitet – en upplevelse 
av teknisk (vad görs?) 
och funktionell kvalitet 
(hur det görs?) och 
tjänsteleverantörens 
rykte/anseende/profil

Källa: Servicekvalitet av                
Christian Grönroos, 1989 och 
Evert Gummesson 1990
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Om värden och värderingar 

Grundläggande värden                   
sanning, skönhet, godhet              
frihet, solidaritet, jämlikhet

Idealvärden är föränderliga, 
kulturbundna, fungerar som normer, 
speglar utvecklingen, t.ex. ledarskaps-
läror, organisationsmode, tidsanda. 

Upplevelsevärden för individen, 
organisationen och samhället. 

Målet för det vi/organisationen 
värdesätter, t.ex. professionellt arbete, 
humanism, människokärlek, miljö, 
natur, status, makt, pengar, hög 
lön/vinst, nöjda kunder/intressenter 
och brukare, framförhållning.

Värdering – det vi värdesätter. Våra 
handlingar i vilka värden ”lever”.  
T.ex. organisering och bemanning 
av arbetet, arbetsrutiner, sättet att 
utveckla, förändra eller arbeta med 
hälso- och arbetsmiljöfrågor, synen 
på kunden, uppdragsgivaren.

• Hur skapas och utvecklas värden i 
organisationen? Vad värderas? 
Vilka värden lever i organisationens 
kultur?

Källa:  Kari Turunen  i finska boken om värden (Arvot) och                         
Paula Liukkonen i Värdedriven strategisk utveckling – ledarskapet, 
personalen och organisationen i fokus
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Kriser, konflikter, mobbning och andra händelser 
som leder i personalutköp och arbetssjukdomar med-
för värdeförluster för organisationen/människorna 
och ekonomiska konsekvenser för verksamheten

• Perspektivet är företagsekonomiskt och i fokus ligger mätningar med 
siffror och förklaring av organisatoriska konsekvenser med ord och 
berättelser.  

• Hur ska organisatoriska händelser som påverkar ekonomin beskrivas? 

• Är samtliga arbetsmiljökonsekvenser mätbara? 

• Vem bär kostnaderna?

• Hur ska de mätas? Varför? När? Av vem?

• Exempel på ekonomiska och mänskliga värden från F. Glasls 
konfliktmodell vid personalutköp.
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Priset på mobbning och konflikter 
som slutar med personalutköp
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Synliggör kommunens personal i 
ekonomiska redovisningar! 
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Personalkostnader, 
kr/tim 

Ett exempel från 
kommunens Hemvård
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Att mäta verksamheten med siffror och ord, åtgärda, sätta 
mål och skapa kontinuerliga rutiner och processer för hälso-
arbetsmiljö- och personalarbetet.
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Exempel på förslag till 
mångsidig 
verksamhetsuppföljning
från projektet Hälsobokslut

Källa: Länssjukhuset i Halmstad
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Från individuellt lärande 
till organisatoriskt 
lärande 

Kompetensutveckling pågår och  
förändringsprocessen kräver både 
tid och engagemang för att 
förändra värderingar.  
Källa: Anders Berglund, Anders 

Blomquist, 2004, doktorsavhandling:

Från affärskompetens till affärsutveckling i 
småföretag: en studie kring processerna 
bakom kompetens-utveckling och affärs-
utveckling bland småföretag i olika 
affärsmiljöer.
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För arbetsmiljö-, hälso- och personalarbetet: 
fakta, värdighet och betydelsebärande information som vid 
behov initierar handlingar

• Ej påhittade siffror 

• Ej slarviga mätningar 

• Ej teorilösa enkäter, 

undersökningar och kalkyler

• Ej vinklade mätningar 

• Ej politiskt styrda val- eller      
reklamkampanjer på arbetsplatsen

• Ej obegripliga begrepp 

• Ej värdeladdade eller kränkande 
ord i personal- eller arbetsmiljö-
redovisningar  

• Ja för information som initierar                                                                   
ansvarstagande, värdiga 
handlingar och lärande. I goda 
rutiner lever organisationens 
klokskap och kraft att växa.              
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