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FÖRORD 
 
I vårt sökande av ett lämpligt uppsatsämne inom redovisning så hittade vi en artikel som 
väckte vårt intresse. Artikeln tog upp lagstiftningen om obligatorisk redovisning av 
sjukfrånvaro. Denna lag kunde vi inte särskilt mycket om men vi tyckte den lät intressant 
att studera. Därför bestämde vi oss för att arbeta vidare med tillämpningen av denna lag. 
Vi ville se hur den fungerade i praktiken. Arbetet med denna studie har varit både 
intressant och lärorikt. Utfallet av detta är det som Ni nu håller i Er hand.  
 
Vi vill här även passa på att tacka Er som på ett eller annat sätt gjort det möjligt för oss 
att genomföra denna uppsats. Vi tackar våra intervjupersoner som varit till en oerhörd 
hjälp för oss. Ingen nämnd ingen glömd. Vi vill även rikta ett varmt tack till vår 
handledare Hans Lindkvist för vägledning och stöd under uppsatsens gång. Tack! 
 
 
Karlstad, maj 2007 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Ulrika Aronsson    Karin Johnson    

 



 

SAMMANFATTNING 
 
Inledning 
Vårt syfte med denna studie var att se huruvida svenska koncerners redovisning av sina 
anställdas sjukfrånvaro är jämförbar, både mellan olika år och mellan olika koncerner. Vi 
ville även undersöka om lagstiftningen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro är till 
nytta. 
 
Metod 
För att uppnå detta syfte har vi både använt oss av en kvantitativ och en kvalitativ ansats. 
Den kvantitativa i form av granskning av litteratur, årsredovisningar och lagtext och den 
kvalitativa i form av intervjuer. 
 
Teori 
Lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro började gälla 1 juli 2003. Den ska 
tillämpas av arbetsgivare med fler än 10 anställda. I vår uppsats ligger inriktningen på 
den privata verksamheten och därmed de som skall följa årsredovisningslagen. En 
organisation ska enligt lagen visa deras anställdas totala sjukfrånvaro i sin årsredovisning. 
Sjukfrånvaron ska även delas upp efter kön och efter olika åldersgrupper. Härutöver ska 
också långtidssjukfrånvaron redovisas. 
 
Empiri och analys 
Vi har granskat 30 koncerners årsredovisningar för att se hur de har valt att redovisa sina 
anställdas sjukfrånvaro. Vi såg tre olika redovisningssätt. En del koncerner redovisade 
sjukfrånvaron endast för deras anställda i moderbolaget, andra inkluderade alla anställda i 
koncernen och en del redovisade enbart sjukfrånvaron för de anställda i Sverige. Detta 
kan anses strida emot redovisningsprinciperna rättvisande bild och jämförbarhets- 
principen. 
 
Diskussion  
Ingen av de intervjupersoner som vi varit i kontakt med har någon särskilt positiv 
inställning till lagen såsom den är utformad idag. Sjukfrånvarosiffran är självklart en 
viktig information men så länge det går att trixa med siffrorna så ger den ingen nytta för 
intressenterna.  
 
Slutsats 
Det är få av våra undersökta koncerner som har valt att ändra redovisningssätt, därför går 
det att göra relevanta jämförelser mellan olika år inom samma koncern. Dock kan 
koncernerna modifiera den population som de redovisar sjukfrånvaron för. Det gör att 
sjukfrånvarosiffrorna inte blir jämförbara mellan olika koncerner. Politikerna hade ett 
gott syfte med lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro men utformningen är 
alltför otydlig. Koncernerna följer lagen men kan ändå trixa med den population som de 
redovisar sjukfrånvaron för. Det gör att nyttan med lagen minskar för intressenterna. 
Hade lagen varit mer specifik vad gäller koncerner hade informationen om sjukfrånvaron 
gett ett högre informationsvärde för en årsredovisnings läsare.  
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1. INLEDNING 
 

 
I detta första avsnitt introducerar vi vår studie och redogör för tankarna bakom den. 
Inledningsvis behandlar vi vårt ämnesval och vår problembakgrund för att sedan 
beskriva vår problemformulering, vårt syfte, vår avgränsning samt vår inledande 
ståndpunkt. Vi avslutar med att förklara uppsatsens fortsatta disposition.  
 

1.1 Ämnesval och problembakgrund 
 
När vi skulle välja uppsatsämne så läste vi olika ekonomitidningar, framförallt de som 
var inriktade på redovisning. Vi fastnade speciellt för en artikel (Okumus, Arbetarskydd 
2003 nr 13) där Paula Liukkonen intervjuades. Hennes titel är ekonomie doktor och 
docent i företagsekonomi (www.paula-liukkonen.se, 2007-03-12). Artikeln tog upp den 
lagstiftning som kom i mitten av 2003 och som behandlade obligatorisk redovisning av 
sjukfrånvaro för organisationer. Redovisningen ska finnas i organisationernas 
årsredovisning och blir därmed offentlig för alla som önskar ta del av den. Sjukfrånvaron 
ska anges i procent och delas upp på ålder och kön. (Årsredovisningslagen 1995:1554) 
Liukkonen ställde sig i artikeln väldigt kritisk till denna nya lagreglering. Kritiken som 
hon framställde grundade sig i att hon ansåg att lagen var fel utformad. Hon menar att det 
inte går att följa upp om organisationers redovisade siffror är rätt eftersom lagen inte 
säger vart siffrorna ska komma ifrån. Hon säger i artikeln att ”Man kan i princip slänga in 
vilka siffror man vill och det har inte någon som helst betydelse” (Okumus, Arbetarskydd 
2003 nr 13, s. 5). Hon menade även att den uppdelningen som organisationerna ska göra 
enligt lagen är meningslös och bara innebär merarbete (Okumus, Arbetarskydd 2003 nr 
13). Artikeln väckte vårt intresse och vi läste vidare om obligatorisk redovisning av 
sjukfrånvaro för att få en större inblick och valde sedan denna lagreglering som vårt 
uppsatsämne.  

1.2 Problemformulering 
 

• Hur följs lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro? Har redovisningen 
av sjukfrånvaro utvecklats under den period som lagstiftningen varit tillämplig? 

• Är informationen som svenska koncerner ger ut angående deras sjukfrånvaro 
jämförbar? 

• Är lagstiftningen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro tydlig nog för att ge 
koncerners intressenter informationsvärde? 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med vår studie är att se huruvida svenska koncerners redovisning av sina anställdas 
sjukfrånvaro är jämförbar, både mellan olika år och olika koncerner. Vi vill även 
undersöka om lagstiftningen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro är till nytta. 

1.4 Avgränsning 
 
Vi har i vår studie avgränsat oss till att endast granska koncerner på den svenska börsen. 
Inriktningen ligger på koncerner, inte på kommun, stat och landsting. Vi kommer att 
granska koncerners årsredovisningar, alltså inte vart och ett ingående bolag. 
Granskningen görs av årsredovisningar för 2004 och 2006. År 2004 är det först året som 
lagen tillämpats fullt ut och 2006 är det senaste som finns att tillgå. En av anledningarna 
till att vi har uteslutit år 2005 är på grund av det skulle bli en alltför stor arbetsbelastning. 
En annan för att vi anser att vi får tillräcklig information från två år. Sjukfrånvaro ur ett 
ålders- och genusperspektiv kommer heller inte att beaktas. 

1.5 Vår inledande ståndpunkt 
 
Här redovisar vi för hur vår inställning såg ut då vi började genomföra vår studie. 
Inställningen baseras delvis på den artikel som Liukkonen intervjuades i och som vi 
nämnde tidigare. Vår inställning till obligatorisk redovisning är alltså tämligen negativ. 
Vi anser det vara viktigt att arbetsgivare är medvetna om deras anställdas sjukfrånvaro. 
Företag bör sträva efter att förbättra arbetsmiljön och därmed minska sjukfrånvaron. 
Sjukfrånvaro kostar pengar för en arbetsgivare och människors hälsa är extremt viktigt. 
Det som vi ifrågasätter är varför denna information ska finnas i årsredovisningen, synlig 
för alla intressenter. Regeringens syfte med lagen förmodar vi är gott, men vi tror inte att 
sjukfrånvaron är av ett större intresse för ett företags intressenter. Vi tror att det är svårt 
att tolka vilka siffror som ska anses ”bra” respektive ”mindre bra”. Vår teori är att det på 
vissa arbetsplatser kan vara så att anställda pressas till att vara på arbetet trots sjukdom. 
Företaget visar då en lägre sjukfrånvaro i årsredovisningen men kanske ändå har anställda 
med sämre hälsa, jämfört med företag där anställda är hemma vid sjukdom. Detta 
offentliggörande av sjukfrånvaron kan öka pressen på anställda och vi anser att detta kan 
leda till att anställda inte ”törs” vara sjuka. Detta är vår inställning innan vi börjat med 
studien, dock strävar vi efter att dessa åsikter inte ska påverka vår undersökning. Vi anser 
att objektivitet är viktigt för att en studie ska få ett pålitligt resultat. Vi kommer till viss 
del att återkoppla till denna inledande ståndpunkt i diskussionskapitlet. 
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1.6 Uppsatsen fortsatta disposition 
 

Först presenterar vi ämnesval och 
problembakgrund, problemformulering, 
syfte, avgränsning och vår inledande 
ståndpunkt. 

 

I kapitel 2 visas vilken undersöknings-
metod vi har valt att använda samt hur 
vi har gått tillväga när vi samlat in 
data. 
 
 
Vidare i kapitel 3 redogörs för den 
teori som är tillämplig för detta arbete. 
 
 
I kapitel 4 redogör vi för vår empiri 
som består av granskning av 
årsredovisningar samt intervjuer. 
Kapitlet innehåller även vår analys där 
vi kopplar samman vår teori med vår 
empiri. 
 
 
Vidare i kapitel 5 redovisas vår 
diskussion där våra egna reflektioner 
kring studien framförs. 
 
 
I kapitel 6 presenterar vi vår slutsats 
och ser hur vårt syfte har uppnåtts. 

 

1. Inledning 

2. Metod 

3. Teori 

4. Empiri 
och Analys 

5. Diskussion 

6. Slutsats 
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2. METOD 
 

 
I detta avsnitt redogör vi för olika undersökningsmetoder och motiverar vilka av dem som 
vi valt att tillämpa i vår studie. Vi tar även upp hur vi gått tillväga för att samla in data 
samt vår kritiska inställning mot de datakällor som finns att tillgå. 
 

2.1 Undersökningsansats 
 
En undersökningsansats har att göra med dess grundläggande tekniska utformning såsom 
hur djup studien ska vara och hur den ska utformas. Om studien ska vara kvantitativ eller 
kvalitativ, vilken eller vilka datainsamlingsmetoder som ska användas med mera. 
(Lekvall & Wahlbin, 1993) 
 
2.1.1 Kvantitativ och kvalitativ studie 
 
Kvantitativ data handlar om att mäta olika företeelser för att jämföra skillnader dem 
emellan (Bryman, 2002). Genom att göra ett slumpmässigt urval bland en viss population 
som är relevant för ett givet fenomen kan en forskare generalisera resultatet tillbaka till 
den totala populationen. Detta blir hjälpmedel för att utforska data som inte var känt på 
förhand. (Eggeby & Söderberg, 1999) Ett exempel på kvantitativa data kan vara mätning 
av siffror som sedan statistik byggs upp på. För att kunna koda svaren i siffror måste 
oftast givna svarsalternativ finnas. Detta gör att enbart svar som passar den givna mallen 
får avges och processen blir därmed mindre flexibel jämfört med den kvalitativa ansatsen.  
(Jacobsen,2002)  
 
I den kvalitativa metoden sker datainsamlingen och analysen till viss del samtidigt och  
undersökaren försöker förstå handlingar och dess innebörd hos människor (www.ne.se, 
2007-03-26). Metoden kan ses som en tolkningsprocess där data blir information genom 
processen och då den tolkas av den som intervjuar. Ett exempel på kvalitativ data kan 
vara en öppen intervju med ett eventuellt tema. (Jacobsen, 2002) 
 
Både den kvantitativa och kvalitativa ansatsen stämmer in på vår uppsats. Den största 
delen av vår studie är dock kvantitativ. Att ha fokus på den kvantitativa ansatsen valde vi 
eftersom vi ville ha resultat och slutsatser som är generaliserbara på en större population, 
istället för att bara se på enskilda koncerners resultat. Denna undersökningsansats är den 
som vi ansåg bäst uppfyllde vårt syfte och vår problemformulering. Vi ville komplettera 
detta med kvalitativ data i form av intervjuer. Det gör att vi får en bredare studie och 
koncernerna får chansen att förklara varför de gör som de gör.  Att kombinera de båda 
metoderna i en studie är det som ger bäst resultatet (Jacobsen, 2002). 
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2.1.2 Deduktiv och induktiv metod 
 
Det finns två tillvägagångssätt för att få fram kunskap inom redovisning, deduktiv och 
induktiv metod. Den deduktiva metoden har sin utgångspunkt i teorin och går ut på att 
testa en teoris relevans i verkligheten. (Artsberg, 2005) Deduktiv metod utgår från att det 
finns en hypotes som antingen ska ges stöd eller förkastas. När data samlas in så utgår 
forskarna från vissa förväntningar som de har av verkligheten och sedan samlar de in 
information och ser om det stämmer överens. Denna metod går från ”teori till empiri”. 
Nackdelen med denna metod är att viktig information kan förbises då forskaren blir så 
fokuserad på dennes förväntningar. (Jacobsen, 2002) Det andra tillvägagångssättet är 
induktiv metod som har motsatt utgångspunkt, den ligger i empirin. Syftet är att bygga 
upp ny teori från insamlad data. (Artsberg, 2005) Det som skiljer induktiv metod från 
deduktiv metod är att det inte finns någon hypotes som vägleder datainsamlingen. Till 
skillnad från den deduktiva metoden samlas data in helt utan förväntningar och sedan 
formuleras teorierna utifrån det som forskarna fann intressant. Nackdelen med denna 
metod är att det kan anses naivt att gå ut ”med öppet sinne” och samla in data. (Jacobsen, 
2002)  
 
I vår studie använder vi oss mestadels av den deduktiva metoden, vi utgår från teorin och 
ser om den stämmer i empirin. Vi ser hur koncernerna använder sig av lagen om 
obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i verkligheten. Studien har även inslag av den 
induktiva metoden eftersom då vi tagit fram empirin så kontaktar vi koncerner och frågar 
om deras tillämpning av teorin. Vi går alltså där från empirin till teorin. Kombinationen 
av de båda metoderna gör vi för att få en mer täckande studie (Jacobsen, 2002).  

2.2 Datainsamling 
 
För att kunna producera kunskap så behövs data tagna från olika datakällor. Vid 
sammanföring och bearbetning av olika typer av data så får forskare kunskap. Vilka 
datakällor som används är beroende på syftet med en undersökning, vilket problem som 
ska lösas. En bred indelning av datakällor kan vara huruvida de är primär- eller 
sekundärdata. Ingenting i sig själv är sekundär- eller primärdata utan det beror på hur de 
används. (Artsberg, 2005) Det idealiska i de flesta undersökningar är att använda olika 
typer av data, både sekundär och primär (Jacobsen, 2002). 
 
2.2.1 Primär data 
  
Med primärdata så menas att forskaren samlar in upplysningar för första gången direkt 
från personer eller grupper av personer. Forskaren går direkt till den primära källan. 
Denna datainsamling är specifik för problemställningen. Primärdata fås in genom 
användning av metoder såsom intervju, observation eller frågeformulär. (Jacobsen, 2002) 
Vi har använt oss av primärdata då vi gjort intervjuer.  
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2.2.2 Sekundärdata 
 
Vid insamling av sekundärdata samlas data inte in direkt från källan. Istället så utgår 
forskare ifrån upplysningar som är insamlade av andra. Det innebär att informationen ofta 
samlats in för ett annat ändamål än forskarens. Det är inom denna metod mycket viktigt 
att vara kritisk vid urvalet av källor, vem som samlat in informationen, vart uppgifter 
kommer ifrån och så vidare. (Jacobsen, 2002) En sekundär analys sparar mycket tid 
jämfört med att själv börja samla in alla information från grunden (Bryman, 2002) 
Sekundärdata är sådana data som vi använt oss av mest i vår studie. Detta har vi studerat i 
form av litteratur, årsredovisningar och lagtext.  
 
2.2.3 Intervjuer 
 
Vi har i denna studie utöver granskning av litteratur, årsredovisningar och lagtext även 
använt oss av intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuerna har varit både via telefon 
och via mail. Det blir en form av primärdata. Intervjuerna har inte varit helt strukturerade 
med färdiga svarsalternativ utan vi har istället använt oss av öppna frågor för att diskutera 
ämnet. Att genomföra intervjuerna via telefon och mail istället för att ha personliga 
intervjuer var en självklarhet för oss på grund av avståndet till intervjuobjekten. Telefon- 
och mailintervjuer är både tids- och kostnadseffektiva. Det är dock viktigt att planera sin 
intervju i god tid innan för att den ska bli givande. (Christensen, et al, 1998) För att 
genomföra en bra skriftlig intervju är det mycket viktigt att frågorna är tydliga, för att 
underlätta missförstånd. Vid en intervju via telefon är det bra att ha en intervjuguide som 
tar upp de frågeområden som forskare önskar ha svar på. En fördel med telefonintervjuer 
framför att sända frågorna via mail är att intervjuaren kan förtydliga frågorna om något är 
oklart, något som är betydligt krångligare vid skriftliga frågor. (Lekvall & Wahlbin, 
1993) Vi har förberett oss innan varje intervju för att intervjupersonerna ska ge oss så 
mycket som möjligt. Vi visar våra intervjuguider i bilaga 2. Telefonintervjuerna har 
gjorts med högtalartelefon och bandspelare för att underlätta för oss, vi behöver då inte 
anteckna under intervjun och kan återgå till bandet om något är oklart. Att ha det inspelat 
minskar därmed risken för feltolkningar. 
 
2.2.4 Källkritik 
 
När en forskare har en fråga och har formulerat sin frågeställning är det ett självklart 
moment att börja läsa på om ämnet. Då ska forskaren ta reda på vad som tidigare gjorts 
och skrivits i det berörda området. (Backman, 1998) I en studie bör källor noga 
kontrolleras och kvaliteten på källan ska ses över. Alla påståenden ska granskas kritiskt 
och allt det som anses ohållbart rensas bort. (Thurén, 2003) Även personen bakom texten 
bör analyseras, om personen verkligen har rätt kompetens och kunskap för att skriva om 
fenomenet. (Jacobsen, 2002) Källkritik handlar om att kontrollera fakta och dess 
trovärdighet. Med källa menas ursprunget till vår kunskap. Denna kan både vara skriftlig 
och muntlig. Kritiken handlar om att bedöma källornas trovärdighet. (Thurén, 2005) Vi 
har i vår studie bland annat tittat på olika årsredovisningar med en kritisk inställning. 
Även fast vi måste tro på att koncernerna utformar sina årsredovisningar på rätt sätt så har 
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vi ändå ett kritiskt förhållningssätt till dem. Utifrån dessa aspekter har vi arbetat i vår 
fortsatta studie, både vad gäller vår litteraturgranskning och då vi intervjuat.  

2.3 Validitet och reliabilitet  
 
Kvaliteten i en undersökning bedöms ofta utifrån termer av validitet och reliabilitet 
(Kylén, 2004). Termerna verkar vara synonyma med varandra men de har olika 
innebörder (Bryman, 2002). Vi kommer i vårt arbete att sträva efter en hög reliabilitet 
och validitet. Detta är något som bör göras i undersökningar. En bra undersökning bör ha 
en bra metod för att samla in empiri. Oavsett vilken slags empiri så bör metoden uppfylla 
två grundläggande krav: 
 

1. Empirin måste vara tillförlitlig och relevant (valid) 
2. Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel) (Jacobsen, 2002) 

 
2.3.1 Validitet 
 
Validitet är värdet av de uppgifter vi får in, hur relevanta och tillförlitliga de är. Det visar 
hur användbara de är för att lösa det problem som vi arbetar med. Undersöker vi det som 
vi verkligen vill undersöka och inget annat? (Thurén, 2003) Om de framtagna måtten i 
resultatet verkligen mäter och visar svaret på det problem som forskare säger sig 
undersöka så är undersökningen valid (Bryman, 2002). 
 
2.3.2 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten och trovärdigheten, hur sanna uppgifterna som 
forskaren fått in verkligen är. En hög reliabilitet innebär att mätningarna är korrekt gjorda 
och har en hög trovärdighet. (Thurén, 2003) En hög reliabilitet innebär därmed att 
följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten hos de mått som forskaren använt 
sig av är höga (Bryman, 2002). Reliabiliteten är särskilt viktig att beakta i en kvantitativ 
undersökning för att se om informationen som samlats in verkligen är representativ 
(Holme & Solvang, 1997).  
 
2.3.3 Studiens validitet och reliabilitet  
 
Vi har hela tiden försökt att uppnå en så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Då 
studien är avslutad så följer vi upp huruvida vi lyckats med detta eller inte. Med att följa 
upp validiteten menas att vi bör tänka efter om vi gjort det vi skulle. Överensstämmer 
vårt syfte med det vi fått fram? Reliabiliteten följs upp genom att analysera säkerheten i 
svaren och hur dessa framställs. (Jacobsen, 2002) 
 
För att uppnå hög validitet och reliabilitet i vår uppsats har vi dels tittat på flera olika 
koncerners årsredovisningar och sedan valt att intervjua ett flertal personer. Urvalets 
storlek spelar en viktig roll för säkerheten i en studie. Ju fler som väljs ut desto säkrare 
resultat. (Lekvall & Wahlbin 1993) Då vi gjorde urvalet av de undersökta koncernerna så 
granskade vi dem som hade hunnit att gett ut sina årsredovisningar för 2006 för att få den 



 

 12 

mest aktuella informationen. Detta blir en form av slumpmässigt urval eftersom det inte 
ligger något mönster i vilka koncerner som har kommit ut med sin årsredovisning för 
föregående år (Lekvall & Wahlbin 1993). Vi har valt att undersöka sjukfrånvaro-
redovisningen hos 30 koncerner som alla finns på den svenska börsen. Vi har intervjuat 
personer dels via telefon och dels via e-mail. Personerna som vi varit i kontakt med på de 
olika koncernerna har alla en koppling till redovisning i sitt arbete. Utöver dessa personer 
har vi intervjuat Paula Liukkonen som är docent i företagsekonomi. Vi har även varit i 
kontakt med fler koncerner, men de har inte velat svara på våra frågor. Grunden till detta 
påstod de låg i att de befinner sig i en hektisk period eftersom det är vår och många ska 
ha in sina bokslut. Detta blir därmed en form av bortfall i vår studie. Vi har kontaktat 12 
stycken koncerner varav 7 stycken av dem har ställt upp på en intervju. Bortfallet är 
därmed 5 stycken koncerner. Det är viktigt att analysera bortfallet (Lekvall & Wahlbin 
1993). Det har vi gjort och funnit att de koncerner som har valt att inte delta i vår studie 
inte har något samband med varandra. Detta grundar sig i att det finns olika metoder att 
tillämpa i sjukfrånvaroredovisningen. De koncerner som fallit bort har använt olika 
metoder och det finns därmed ingen systematik i bortfallet. Huruvida vi har uppnått en 
hög validitet och reliabilitet i vår studie överlåter vi till läsaren att bedöma.  
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3. TEORI 
 

 
I detta avsnitt redovisar vi den teori som hör samman med vår uppsats. Först redogör vi 
för mer generella delar som är tillämpliga inom redovisning såsom dess syfte, 
lagstiftning och redovisningsprinciper. Detta avsnitt avslutas sedan med mer specifik 
fakta kring personalredovisning, i form av redovisningen av sjukfrånvaron i 
organisationer. Vi tar då upp den nya lagstiftningen och bakgrunden till denna. 
 

3.1 Redovisningens syfte 
 
Externredovisning är lagstadgad enligt vår svenska lag. Internredovisning är däremot 
något som är frivilligt för företag, för deras egen planering och kontroll. Enligt Nilsson 
(2002) så har det aldrig funnits och finns inte heller nu någon riktigt enhetlig förklaring 
på vad som är redovisningens övergripande syfte. I flera amerikanska läroböcker 
definieras redovisningens syfte; ”att tillhandahålla information som är användbar vid 
ekonomiskt beslutsfattande” (Nilsson, 2002 sid. 16). Denna definition betonar 
redovisningens roll att ge kapitalmarknaden information. Detta kan kännas ganska 
specialinriktat. Inriktningen på kapitalmarknaden går inte helt överens med Sveriges syn, 
då den svenska synen är mer inriktad på att beakta fler intressenter såsom staten, 
kommunerna, fackföreningarna med flera. (Nilsson, 2002) Professorn Gröjer (2002 s. 23) 
ger läsaren en vidare bild av redovisningens syfte; ”med externredovisning avses en 
sammanfattande bild av en organisations affärer med omgivningen”. Han anger vidare 
(s. 31) att ”syftet med den externa redovisningen bör vara att ge en beskrivning av det 
utbyte, positivt och negativt som människor eller grupper av människor har av en 
organisations verksamhet”. Som sagt så är synerna på redovisningens syfte flera, men 
redovisningsforskare tycks vara överens om att redovisningen syftar till att öka tilliten 
mellan de olika parter som finns i samhället och att redovisning behövs eftersom vi lever 
i ett sådant kapitalistiskt system med en fri kapitalmarknad. Andra anledningar som tas 
upp är att redovisningen behövs för att kunna bedöma en organisations 
existensberättigande, om organisationen klarar av att skapa ett resultat så att de kan leva 
vidare. För Sveriges del är redovisningen extra viktig ur beskattningssynpunkt. I Sverige 
hänger redovisning och beskattning starkt samman, även om flera justeringar görs så 
grundar sig skattebetalningen på företagens redovisning. (Gröjer, 2002) 

3.2 Redovisningslagstiftningen i Sverige 
 
Lagregleringen på redovisningsområdet i Sverige är spridd på ett antal lagar. Sverige är 
också bundet av den lagstiftning som finns inom den europeiska unionen. Den 
lagstiftningen är överordnad vår svenska. Den svenska redovisningslagstiftningen finns 
framförallt i årsredovisningslagen (ÅRL 1995:1554) och bokföringslagen (BFL 
1999:1078). (Nilsson, 2002) De har båda karaktären av ramlagar. Med det menas att de 
inte anger exakta regleringar. Ramlagar ska istället kompletteras med principer, i detta 
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fall redovisningsprinciper såsom exempelvis god redovisningssed och rättvisande bild. 
Dessa förklaras utförligare nedan. Sådana principer utformas av normgivande organ och 
redovisningspraxis. (Johansson, 2003) Även skattelagstiftningen tar upp en hel del 
reglering inom området, reglerna för inkomstbeskattning samlas i en egen lag; 
inkomstskattelagen (IL 1999:1229). Utöver detta finns speciallagar för olika 
företagsformer och speciallagar för redovisning i företag inom bank- finans och 
försäkringssektorn. Det regelverk som gäller i Sverige för den externa redovisningen och 
rapporteringen är både omfattande, väl genomarbetat och harmoniserat med regleringen i 
andra länder. (Nilsson, 2002) 

3.3 Årsredovisningens syfte 
 
Årsredovisningens historia sträcker sig ungefär 300 år bakåt i tiden. Bokföringen har 
mångtusenåriga anor men årsredovisningen är därmed en betydligt nyare företeelse. 
Under lång tid gjordes de ekonomiska sammanställningarna när en affär, en säsong eller 
ett projekt var avslutat, oavsett hur lång tid det sträckt sig över. Allt eftersom företagen 
växte, och involverade fler, såsom ägare eller långivare ökade behovet av att få 
ekonomisk information med jämna mellanrum. I Sverige kom de första lagarna som tog 
upp lagregler kring balans- och resultaträkning i 1910 års aktiebolagslag. (Lönnqvist, 
2006) 
 
Årsredovisningar kräver mycket arbete av revisorer och företag, mångmiljonbelopp läggs 
ner. Nyttan med en årsredovisning ligger hos företagens intressenter. De behöver 
informationen för att fatta beslut om hur de ska agera gentemot företaget. Exempel på 
beslut kan vara att potentiella ägare ska besluta om vilket pris de är beredda att betala för 
aktien, befintliga ägare ska ta ställning till en eventuell försäljning av aktier, banken ska 
bedöma organisationens kreditvärdighet och leverantörer om de vågar leverera på kredit. 
Intressenterna kan utifrån den historik som årsredovisningen ger göra prognoser inför 
framtiden. För att säkerställa att informationen som ett företag ger ut är sann så ska 
årsredovisningen granskas av en oberoende revisor. (Lönnqvist, 2006) 
 
Utöver den vanliga årsredovisningen för ett företag så måste en koncern upprätta en 
koncernredovisning. Den har som syfte att sammanställa verksamheterna i alla de 
ingående bolagen. (Lönnqvist, 2006) 
 
Eftersom företag vet om att beslut fattas utefter den information som de ger ut så kan de 
lockas av att styra informationen till sin egen fördel. Om företagsledningen skulle 
förvränga och snedvrida informationen som de ger ut skulle detta kunna göra att 
intressenter fattar fel beslut. Det behövs därmed en lagstiftning som anger hur, när och 
vad företag ska ha med i sin årsredovisning. (Lönnqvist, 2006) 
 
Årsredovisningslagen stadgar vad en årsredovisning ska innehålla. Den ska främst bestå 
av tre traditionella redovisningsrapporter, nämligen balansräkning, resultaträkning och 
kassaflödesanalys. (Leonardz & Blomqvist, 2001) Utöver dessa tre ska även förändringen 
av eget kapital, noter och förvaltningsberättelse redovisas. Resultaträkningen beskriver 
framförallt vad som hänt under året. Balansräkningen innehåller aktuella data över 



 

 15 

företagets tillgångar och skulder. (Lönnqvist, 2006) Årsredovisningen ska följa de 
redovisningsprinciper som finns i Sverige. I nästa stycke redogör vi kort för tre av de 
principer som vi anser ha störst relevans i vår studie.  

3.4 Redovisningsprinciper 
 
Alla fackområden har speciella ”språk”. Inom redovisningen är det de olika principerna 
och andra redovisningsbegrepp som är ”språket”. (Artsberg, 2005) Nedan följer tre 
redovisningsprinciper som blir tillämpliga i denna studie. 
 
3.4.1 God redovisningssed 
 
Bokföringen ska skötas enligt god redovisningssed. Med det menas att den ska följa de 
lagar som gäller och även skötas enligt vedertagen praxis som gäller i branschen. 
Rekommendationerna kommer bland annat från normgivande organ. (www.expowera.se, 
2007-03-20) Det diskuteras ibland om god redovisningssed och rättvisande bild är 
begrepp med samma innebörd men god redovisningssed är ett begrepp om hur företagen 
redovisar och rättvisande bild är ett begrepp som sätter användaren av redovisningen i 
fokus. (Artsberg, 2005) 
 
3.4.2 Rättvisande bild 
 
Redovisningen ska vara sann och byggas på fakta. Ibland förväxlas den med god 
redovisningssed men rättvisande bild grundar sig mer på att den som läser redovisningen 
ska få en rättvisande bild av innehållet. En läsare ska inte vilseledas. (Artsberg, 2005) 
Balansräkningar, resultaträkningar och noter i en årsredovisning ska ge information så att 
läsaren får en så riktig bild av företaget som möjligt. (www.blinfo.se, 2007-03-20) 
 
3.4.3 Jämförbarhetsprincipen 
 
Denna princip inriktar sig på jämförbarhet mellan olika tidsperioder och mellan olika 
företag. Ett företag ska använda sig av konsekventa metoder mellan olika perioder och 
redovisningsprocedurerna mellan olika år bör vara likartade. Likartade poster ska 
behandlas på samma sätt. Det ska finnas starka skäl för ett byte. Utöver jämförbarheten 
inom ett och samma företag ska det också vara möjligt att jämföra olika företag med 
varandra. Detta är något som företag bör underlätta genom att använda sig av liknande 
metoder, beräkningssätt och presentationssätt. (Gröjer, 2002) Denna princip blir extra 
viktig i vår studie, då vi vill se till vilken grad sjukfrånvaropresentationerna hos olika 
företag är jämförbara med varandra. 

3.5 Personalekonomisk redovisning 
 
Enligt årsredovisningslagen ska en rättvisande bild av företagets ställning och resultat 
visas för både externa och interna intressenter. Diskussion pågår om, och i så fall hur, 
företagens humankapital ska redovisas. Sådan personalekonomisk redovisning syftar till 
att lyfta fram personalens betydelse i organisationerna. Genom att tydliggöra de 
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personalrelaterade kostnaderna i organisationerna skapas ett ökat intresse för sådana 
frågor. (Aronsson, et al 1994) En del av sådan redovisning är redovisningen av 
sjukfrånvaron i en organisation. Det är där som denna uppsats har sitt fokus. Regeringen 
antog 2003 nya regler om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron. Dessa antagna 
lagregler berör privata arbetsgivare, kommun, stat och landsting. (Iseskog, 2004) 
Lagreglerna förklaras mer ingående nedan. 

3.6 Bakgrund till lagstiftningen 
 
Många företag lämnade en frivillig redovisning om sjukfrånvaro innan lagen kom till. 
Regeringens syfte med att stifta en lag om detta var att alla företag verkligen skulle 
redovisa sina anställdas sjukfrånvaro och på så sätt få ner sjukpenningen. Bakgrunden till 
lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro grundade sig delvis på att Sveriges 
sjukfrånvaro hade ökat kraftigt på senare år. Detta medförde att kostnaderna för 
sjukförsäkringssystemet ökade. För 2002 beräknades dessa kostnader uppgå till 46 
miljarder kronor. Detta var en ökning med 11 % från föregående år. Det var i synnerhet 
långtidssjukfrånvaron som ökat. År 2000 beslutade regeringen att en handlingsplan skulle 
tas fram med uppdrag att öka hälsan i arbetslivet. Där föreslogs det att en redovisning om 
sjukfrånvaro skulle ske i årsredovisningarna. Propositionen om ”obligatorisk redovisning 
av sjukfrånvaro” kom 2002. Denna föreslog att företag och kommuner skulle visa sina 
anställdas sjukfrånvaro i årsredovisningen för att myndigheter och intressenter skulle 
kunna ta del av dessa uppgifter. Redovisningen av sjukfrånvaro bör vara enhetlig för 
privata verksamheter och kommuner och statliga myndigheter. År 2003 kom 
lagstiftningen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro. Den fick ta plats i 
årsredovisningslagen 5 kap 18a §. Några remissinsatser hade dock synpunkter på att 
redovisning av sjukfrånvaro inte var lämpligt som lagstiftning. Det betonades att den 
borde vara frivillig. Regeringen sa dock att syftet med denna lag var att se fördelningen 
av sjukfrånvaro i olika verksamheter och att arbetsgivare kan vidta åtgärder när de får 
ökad kunskap om sina anställdas sjukfrånvaro. Regeringen föreslog ett mål 2002 som 
innebar att sjukfrånvaron skulle halveras fram till 2008. (Proposition 2002:03/6) 
 
3.6.1 Invändningar mot lagen 
 
Propositionen remissbehandlades och de flesta remissinsatser hade inga invändningar 
emot förslaget om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro. Det fanns dock några 
instanser som hade avvikande åsikter om lagstiftningen. Några remissinstanser ansåg att 
en lagstadgad skyldighet om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i årsredovisningen 
inte var den lämpligaste formen för att lämna denna information, men de ansåg ändå att 
det behövs statistik om detta. Vissa andra instanser ställde sig frågan om införandet av 
denna redovisning verkligen leder till att arbetsgivarna blir mer benägna att undvika hög 
sjukfrånvaro eller om sjukfrånvaron verkligen minskar om lagstiftningen genomförs. 
Ytterligare remissinstanser ställde sig emot förslaget såtillvida att redovisning av 
sjukfrånvaro blir ytterligare en rapporteringsbörda för företag. En uppgiftsskyldighet 
avviker från harmoniseringen av de pågående internationella redovisningsreglerna. Fler 
remissinstanser höll med om detta. Lagförslaget motverkade den pågående internationella 
harmoniseringen för att den endast är till för Sverige. Lagen blir på så sätt inte 
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internationell. Flera remissinstanser ansåg att informationen om sjukfrånvaro ska vara 
frivillig. (Proposition 2002:03/6) 
 
Skulle det ändå ske en obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro hade en del 
remissinstanser invändningar emot hur denna skulle anges. Vissa som yttrat sig tyckte att 
den var allt för detaljerad medan vissa tyckte att det är upp till varje kommun eller 
landsting hur den ska redovisas. Några tyckte också att redovisningen av sjukfrånvaro 
skulle vara på en verksamhetsnivå istället för på företagsnivå. En annan remissinstans 
ansåg att redovisningen av sjukfrånvaro istället bör delas upp på tjänstemän respektive 
arbetare. (Proposition 2002:03/6) 
 
Regeringen delade dock inte uppfattningen med vissa remissinstanser om att obligatorisk 
redovisning av sjukfrånvaro inte ska finnas i en årsredovisning. Det ska också förtydligas 
att de flesta remissinstanser ansåg sig positiva till regeringens förslag till införandet av 
denna lagparagraf. (Proposition 2002:03/6) 
 
3.6.2 Intressenter som kan ha intresse av att se anställdas sjukfrånvaro 
 
I propositionen går att läsa att de intressenter som kan antas ha intresse av uppgifter om 
sjukfrånvaro är bland annat ägare till företag, borgenärer, leverantörer, staten och 
kommunens medborgare och andra externa intressenter. De anställda på ett företag kan ha 
uppgifterna om sjukfrånvaron som ett underlag för arbetsplatsens arbetsmiljö. Även de 
personer som funderar på att börja arbeta på ett företag kan ha användning av uppgifterna 
för att se på arbetsförhållandena. Information till arbetsgivarna om sjukfrånvaro kan ge 
dem insikt i arbetsmiljöns betydelse för de anställdas hälsa och på så sätt förbättra 
arbetsmiljön och arbetsförhållandena. Staten har ett intresse av redovisningen av 
sjukfrånvaro från ett samhälleligt perspektiv. (Proposition 2002:03/6) 

3.7 Lagstiftningen idag 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro regleras i olika lagar beroende på 
organisationen. Det tas upp i 5 kap1 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag, 5 kap 1 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och 4 kap1a § 
lagen om kommunal redovisning samt statens förordning om årsredovisning och 
budgetunderlag 7 kap 3 §. (Iseskog, 2004) Men eftersom vår uppsats främst behandlar 
företag utanför bank-, försäkring- och finansbranschen så kommer vi inte mer än att 
nämna dem och istället inrikta oss på årsredovisningslagen. Årsredovisningslagen 
omfattar de företag som inte tas upp i 6 kap 1 § bokföringslagen, det är sådana företag 
som måste avsluta sin bokföring med ett årsbokslut. Med andra ord aktiebolag, 
ekonomiska föreningar och handelsbolag som ägs av minst en juridisk person. Utöver 
detta inkluderas också företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier; minst 50 
anställda, balansomslutning på minst 25 miljoner kronor och nettoomsättning på över 50 
miljoner kronor. (Årsredovisningslagen 1995:1554) Dessa ska följa årsredovisningslagen 
och därmed paragrafen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro. Övriga 
associationsformer inkluderas inte av årsredovisningslagen och därmed inte heller av 
redovisning av sjukfrånvaro. Inte heller koncerner måste redovisa för hela koncernen. 
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Andra undantag till att följa reglerna om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro är som 
ni kan läsa nedan de med ett medelantal på högst 10 anställda under de senaste två åren 
och anställda utomlands. Lagstiftarna har haft till syfte att det inte ska vara oklart hur 
sjukfrånvaron ska beräknas och redovisas, för att öka jämförbarheten mellan olika 
organisationer (Iseskog, 2004) Paragrafen är en del av kapitel 5 i årsredovisningslagen i 
Sveriges Rikes Lag (2006) och lyder:  

18 a § Uppgift skall lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under 
räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron skall anges i procent av de anställdas 
sammanlagda ordinarie arbetstid. 
   Uppgift skall också lämnas om 
1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 
dagar eller mer, 
2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män, och 
3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller 
äldre. 
   Sjukfrånvaron för varje grupp som avses i andra stycket 2 och 3 skall anges i procent 
av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift skall inte lämnas om 
antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild 
individ. 
   Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller inte anställda utomlands och inte heller 
företag i vilka medelantalet anställda under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
har uppgått till högst tio.  

3.7.1 Tillämpningen av lagen 
 
Med sjukfrånvaro menas då en anställd är borta från arbetsplatsen på grund av sjukdom. 
Antingen har denne karensdag eller rätt till ersättning i form av sjuklön från arbetsgivare, 
sjukpenning från försäkringskassan, rehabiliteringsersättning från försäkringskassan eller 
aktivitetsersättning från försäkringskassan. (Catasus, et al, 2004) Nedan redogör vi för 
vad årsredovisningslagen stadgar att företagen ska redovisa. Dessa uppgifter kan 
redovisas i löpande text eller i form av tabell (Catasus, et al, 2004) 
 

• Den totala sjukfrånvaron 
 

Den totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid. Vad som avses med den ordinarie arbetstiden följer av kollektivavtal eller 
arbetstidslagen. Övertid ska inte räknas med. Formeln blir: (Iseskog, 2004) 
 
 Totala sjukfrånvaro i timmar x 100                 
 Sammanlagda ordinarie arbetstid i timmar. 
 

• Sjukfrånvaron hos kvinnor respektive hos män 
 

Dessa beräknas på samma sätt, med skillnad att båda faktorerna delas upp på kvinnor 
respektive på män. (Iseskog, 2004) 
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• Sjukfrånvaron hos anställda i olika åldrar 
 

Lagen anger också att organisationer ska särredovisa sjukfrånvaron utifrån olika 
åldersgrupper i företaget (Iseskog, 2004). Det delas endast upp på tre åldersgrupper, detta 
beror enligt proposition 2002/03:6 på att hänsyn till individernas integritet ska tas och för 
att begränsa arbetsgivarens administration.  

 
• Långtidssjukskrivna andel av sjukfrånvaron 
 

En viktig del i bedömningen av sjukfrånvaron, både vad gäller dess orsak och kostnad är 
längden på frånvaron. Med långtidssjukfrånvaro avses sjukfrånvaro som varat i 60 dagar 
eller mer. (Iseskog, 2004) 

3.8 Sjukfrånvarouppgifter 
 
Det förs statistik över hur stor sjukfrånvaron är i Sverige, det gjordes även innan lagen 
kom. Eftersom vi senare kommer att undersöka koncernernas sjukfrånvaro så redogör vi 
här för hur sjukfrånvaron ser ut i Sverige i stort. Detta för att ha siffror att relatera till.   
 
3.8.1 Statistiska uppgifter om sjukfrånvaron innan lagen 
 
Den så kallade korta sjukfrånvaron som sträcker sig från 1-14 dagar har sedan år 2000 
Statistiska centralbyrån samlat in uppgifter om. Detta ifrån företag som har 1-49 anställda 
inom den privata sektorn. Insamlingen ändrades 2002 till att omfatta alla arbetsgivare. 
Det var inte alla företag som lämnade information utan endast ett urval som hade 1-99 
anställda. Urvalet var cirka 12 000 arbetsgivare av 206 000. För företag med 100 eller fler 
anställda skedde en totalräkning (dessa var cirka 3000). Eftersom det var endast ett urval 
av sjukfrånvaro som redovisades så ansåg regeringen att denna statistik som då fördes 
inte var en tillräcklig bild av sjukfrånvaron. Regeringen ville med denna nya lag att en 
mer omfattande statistik över sjukfrånvaron skulle föras. (Proposition 2002:03/6) 
 
3.8.2 Sjukfrånvaron i Sverige 
 
Mellan 1988 och 1997 sjönk sjukfrånvaron i Sverige med 5,9 procentenheter från 9,7 % 
till 3,8 %. Detta berodde bland annat på ändrade ersättningssystem såsom införandet av 
karensdag och ökat arbetsgivaransvar. Under denna tid var även arbetsmarknadsläget 
dåligt vilket också är något som påverkat att sjukfrånvaron sänkts. Efter 1997 så bröts 
denna trend och sjukfrånvaron ökade istället kraftigt fram till 2003 då den totala 
sjukfrånvaron uppgick till 6,1 %. De två nästkommande åren minskade sjukfrånvaron 
igen. (www.ekonomifakta.se 2007-03-20) År 2005 uppgick den totala sjukfrånvaron till 
5,2 %. (www.scb.se 2007-03-20) Sjukfrånvaron är dock fortfarande hög i Sverige jämfört 
med andra länder i Europa. Fyra huvudorsaker till detta som forskare inom 
arbetslivsinstitutet, statens folkhälsoinstitut, institutet för psykosocial medicin och 
försäkringskassan har analyserat är; lägre tolerans mot dem som inte toppresterar på 
jobbet, åldrande arbetskraft, arbetslöshet samt brister i samspel mellan 
trygghetssystemen. (www.arbetslivsinstitutet.se, 2007-03-20) När det gäller fördelning av 
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kvinnor och män så har kvinnor högre sjukfrånvaro än män och mellan arbetare och 
tjänstemän så har arbetare högre sjukfrånvaro än tjänstemän (www.ekonomifakta.se 
2007-03-20). Vi redovisar nedan den utvecklingen som varit inom andel sjukskrivna 
under 1988-2005, den totala sjukfrånvaron redovisas i procent av ordinarie arbetstid. 
Sjukfrånvaron delas upp på tjänstemän och arbetare, men även den totala frånvaron visas 
med en linje.  
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En hög sjukfrånvaro innebär stora direkta och indirekta kostnader för en organisation 
såsom sjuklön, vikarier och produktionsbortfall. Om sjukfrånvaron är långvarig kan det 
även handla om kostnader för utbildning och rekrytering. Förekomsten av sjukfrånvaro 
bland personalen kan sägas vara en aspekt på hur företagsledningen förvaltar företagets 
resurser. En hög sjukfrånvaro kan vara ett tecken på att verksamheten inte bedrivs på ett 
effektivt sätt. (Proposition 2002:03/6)  

 

Källa: vår 
bearbetning av 
siffror från 
ekonomifakta.se 
2007-03-20 
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4. EMPIRI & ANALYS 
 

 
I detta avsnitt redogör vi för vår empiriska undersökning och analyserar kopplingen 
mellan empirin och teorin. Vi behandlar först de undersökta koncernernas sjukfrånvaro, 
hur stor frånvaro de har och hur de valt att redovisa den. Sedan tar vi upp 
intervjupersonernas åsikter om lagen. Vi avslutar kapitlet med att kort behandla den 
frivilliga personalredovisningen.  
 

4.1 Undersökning av koncerners redovisning av sjukfrånvaro 
 
Syftet med vår studie är som vi redan tagit upp att se hur koncerner valt att redovisa sin 
sjukfrånvaro i sina årsredovisningar och huruvida koncerners redovisning av sjukfrånvaro 
är jämförbara med varandra och över tid. Utöver detta så jämför vi de koncerner som vi 
undersökt med hur sjukfrånvaron ser ut i Sverige i stort. För att kunna uppfylla detta syfte 
har vi studerat 30 koncerners årsredovisningar för 2004 och 2006. Vi har uteslutande valt 
koncerner som är noterade på den svenska börsen. Koncernerna är noterade på Small 
Cap, Mid Cap och Large Cap. Koncernerna är av skiftande storlek, de har alltifrån 22 
anställda i Sverige till över 25 000. För de exakta förteckningarna över koncernerna gå 
till bilaga 1 och 3. 
 
För att få in kvalitativa data och öka trovärdigheten på vår studie har vi kompletterat med 
intervjuer. Vi har intervjuat en forskare inom området via telefon (2007-03-26). Hon 
heter Paula Liukkonen och är docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet och 
docent i miljöekonomi vid Tammerfors tekniska universitet. Hon forskar bland annat 
inom ekonomi och arbetsmiljöfrågor. Liukkonen har forskat och skrivit litteratur som tar 
upp personalekonomisk redovisning. Utöver denna intervju så har vi kontaktat koncerner 
som vi ansett vara intressanta att intervjua. Vi har varit i kontakt med 
redovisningsansvariga inom flera koncerner. En av de koncerner vi varit i kontakt med är 
investmentbolaget Bure (2007-03-28, 2007-03-29), vår källa där önskar vara anonym. Vi 
har också intervjuat Charlotte Hjort (2007-04-10, 2007-04-17) som är redovisningschef 
på koncernen Hakon Invest. Det är en koncern som verkar inom handelsbranschen. 
Förutom dessa har vi haft en telefonintervju med Ann Fredin (2007-04-11) som är vice 
president inom human resources på investmentbolaget Investor. Vi har även varit i 
kontakt med två stora byggkoncerner. Detta i form av Gunnar Bäckström som är group 
controller inom NCC (2007-04-11) och Anders Lilja som arbetar med investor relations 
inom Skanska (2007-04-10). Även Anna Sikström (2007-04-19) som har befattningen 
IFRS accounting expert inom Volvo har hjälpt till med information till denna studie. 
Utöver dessa har kullagerkoncernen SKF (2007-04-17) svarat på våra frågor. Källan där 
önskar vara anonym. I bilaga 2 finns frågorna som dessa personer fått ställda till sig. Vi 
kommer att sammanfatta den intressanta informationen och synpunkterna som dessa 
delgett oss.   
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4.2 Koncernernas redovisade sjukfrånvaro 
 
Vi har tittat på hur stor den totala redovisade sjukfrånvaron är i 30 koncerner. För exakt 
tabell se bilaga 1. Vi har undersökt detta för 2004 och 2006. År 2004 redovisar våra 
undersökta koncerner sina totala sjukfrånvarosiffror från 1 % till dryga 7 %. Skillnaderna 
är därmed stora i koncernernas redovisade sjukfrånvaro. Medelvärdet för våra undersökta 
koncerner 2004 är cirka 3 % och medianvärdet ligger på 2,5 %. Av de undersökta 
koncernerna så har de som är verksamma inom dagligvaruhandeln och industri högst 
siffror. Fastighet- och investmentbolag visar något lägre sjukfrånvaro. Jämförs detta med 
hela Sveriges sjukfrånvaro så har de koncerner som vi undersökt en lägre redovisad total 
sjukfrånvaro än landets genomsnittliga. Den totala sjukfrånvaron i Sverige låg 2004 på 
5,8 % (www.scb.se, 2007-04-03). Våra utvalda koncerner redovisar alltså under Sveriges 
genomsnitt med 2,8 procentenheter detta år. Dock kan det vara mer rättvist att jämföra 
med sjukfrånvaron enbart inom den privata sektorn eftersom våra undersökta koncerner 
befinner sig inom denna. Sjukfrånvaron för anställda inom den privata sektorn i Sverige 
ligger på ungefär 4 % (www.scb.se, 2007-04-03). Så även om vi jämför våra undersökta 
koncerner med genomsnittet för den privata sektorn så redovisar de en lägre sjukfrånvaro.  
 
År 2006 redovisar våra undersökta koncerner sjukfrånvaron med ett medelvärde på cirka 
3 % även detta år och medianvärde på cirka 2,5 %. Sveriges totala sjukfrånvaro år 2006 
ligger på cirka 4 % (www.scb.se, 2007-05-02). Jämför vi detta med våra undersökta 
koncerner för år 2006 så har de en lägre sjukfrånvaro även detta år. De undersökta 
koncernerna har även en lägre sjukfrånvaro än vad riksgenomsnittet för den privata 
sektorn var 2006 som då låg på cirka 3,2 % (www.scb.se, 2007-05-02). 
 
Målet som regeringen föreslog 2002 då lagförslaget kom och som vi nämnde i 
teoriavsnittet var att halvera sjukfrånvaron till 2008. 2002 låg sjukfrånvaron som 
teoriavsnittets diagram visar på cirka 6 %. Det ska alltså betyda att sjukfrånvaron 2008 
ska ligga runt 3 % om målet ska uppnås. Det betyder att sjukfrånvaron ska sänkas 
ytterliggare 1 % procentenhet från 2006 till 2008. 

4.3 Så redovisar koncernerna sina anställdas sjukfrånvaro 
 
Det har visat sig att de 30 undersökta koncernerna använder olika sätt att redovisa deras 
anställdas sjukfrånvaro i sina årsredovisningar. Att de använder sig av olika sätt gör det 
svårare att göra jämförelser mellan de olika koncernerna. Detta harmoniserar inte med 
jämförbarhetsprincipen som vi tog upp i vårt teoriavsnitt. Alla koncerners 
årsredovisningar som vi undersökt uppfyller inte de krav som lagen stadgar att de ska 
göra. Detta vad gäller uppdelningen som vi beskrev i teoridelen, angående ålder, kön och 
kort- respektive långtidssjukskrivning. Vissa koncerner har bara angett sin totala 
sjukfrånvaro utan att göra en mer specifik uppdelning. I andra koncerners 
årsredovisningar så kan läsaren inte ens utläsa den totala sjukfrånvaron. Ett par av våra 
undersökta koncerner har bara angett vad sjukfrånvaron är för kvinnor respektive för 
män. Utifrån dessa siffror går det inte att se den totala sjukfrånvaron utan att göra 
matematiska beräkningar. Denna uträkning är komplex och ska inte behövas göras enligt 
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lagen. Detta överensstämmer inte helt med redovisningsprincipen god redovisningssed 
eftersom lagen då inte följs till fullo.  
 
Koncerners årsredovisningar har som syfte att summera alla de ingående bolagens 
verksamheter. Detta tycks dock inte helt överensstämma med hur vi sett att de koncerner 
som vi undersökt verkligen redovisar sina anställdas sjukfrånvaro. Flera av koncernerna 
modifierar den population som de redovisar sjukfrånvaron för. Det är med allra största 
sannolikhet det som gjort att de koncerner vi undersökt har en betydligt lägre 
sjukfrånvaro än landet har i stort.  
 
En årsredovisnings största nytta är som vi tog upp i teoriavsnittet att tillgodose 
intressenternas behov. Att se sjukfrånvaron för de anställda i Sverige är det som kan vara 
av störst nytta för en koncerns intressenter och det är också lagens syfte. Att jämföra med 
utlandet är svårt på grund av kulturella och sociala skillnader. För att informationen om 
sjukfrånvaro ska ge ett stort informationsvärde för läsaren så bör alla anställda i Sverige 
inom en koncern visas. Detta är något som vi upptäckt att flera av de undersökta 
koncernernas redovisningar av sjukfrånvaron inte uppfyller. De modifierar sin 
redovisning av sjukfrånvaron genom att redovisa bara för moderbolaget, vilket då gör att 
de visar en lägre sjukfrånvaro än vad den verkligen är. Effekten blir sådan eftersom det i 
moderbolag mestadels arbetar administrativ personal samt ledning. De flesta koncerner 
har både arbetare och tjänstemän anställda. Tjänstemän har generellt, som vi visat i 
teoridelen, en lägre sjukfrånvaro än vad arbetare har. Detta påpekar även Liukkonen. Hur 
stor effekt som en sådan modifiering får är olika beroende på hur koncernbildningen ser 
ut, beroende på hur många av de svenskanställda som arbetar i moderbolaget respektive i 
olika dotterbolag. En intressent bör genom att läsa en koncerns årsredovisning få en 
överblick över sjukfrånvaron i stort. Läsaren ska inte behöva gå till respektive ingående 
bolags årsredovisning för att utläsa sjukfrånvaron. Liukkonen anser att sjukfrånvaron i ett 
företag är en sådan viktig siffra att den inte borde gå att manipulera, något som i vissa fall 
kan vara möjligt inom andra delar inom redovisning.  
 
Vi har funnit tre olika sätt som koncernerna valt för att modifiera den population som de 
redovisar sin sjukfrånvaro för. Det är att redovisa endast för moderbolaget, för hela 
koncernen eller för alla anställda i Sverige. Vi visar på kommande sidor vilken 
population som våra undersökta koncerner valt att redovisa sin sjukfrånvaro för. Först 
visar vi detta i en tabell för att sedan utveckla det vidare i efterföljande rubriker. Översta 
delen av tabellen visar de koncerner som redovisar sina anställdas sjukfrånvaro enbart för 
moderbolaget i både 2004 och 2006 års årsredovisning. Den procentuella siffran visar 
andelen anställda i moderbolaget i förhållande till alla anställda inom koncernen i 
Sverige. Tabellen anger att vissa av koncernerna redovisar sina anställdas sjukfrånvaro 
för 0 % av de anställda inom Sverige. Det beror på att de är 10 eller färre anställda i 
moderbolaget och behöver därmed inte redovisa sjukfrånvaron. Längre ner i tabellen 
visas de koncerner som redovisar sjukfrånvaron för 100 % av de anställda i Sverige. De 
har alltså valt att utesluta eventuella anställda utomlands men anger siffran för alla 
anställda inom Sverige. Den sista delen av tabellen visar de koncerner som bytt 
redovisningssätt mellan 2004 och 2006. Dessa har alltså redovisat sjukfrånvaron för olika 
populationer under de två åren. De koncerner som bytt är fyra till antalet, tre av dessa har 
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redovisat sin sjukfrånvaro för hela koncernen något av åren. Att redovisa sjukfrånvaron 
för hela koncernen innebär att även sjukfrånvaron för anställda utomlands inkluderas. Det 
är därför som den procentuella andelen i tabellen där överstiger 100 %. För en mer 
detaljerad förteckning över hur många anställda koncernerna väljer att redovisa 
sjukfrånvaron för, se bilaga 3.  

 2004 2006 
Koncerner som redovisar sjukfrånvaron för anställda 
i sitt moderbolag 
 Andel av anställda i Sverige 
Bure 0 % 0 % 
Hakon Invest 6 % 5,4 % 
Industrivärden 2,1 % 90,9 % 
Ratos 1,5 % 0,8 % 
Saab 35,4 % 64 % 
Sardus 0 % 0 % 
Sigma 0 % 0 % 
SKF 7,8 % 5,5 % 
Wallenstam 99 % 99,3 % 

Koncerner som redovisar sjukfrånvaron för alla sina 
anställda i Sverige 
 Andel av anställda i Sverige 
Avanza 100 % 100 % 
Axfood 100 % 100 % 
Castellum 100 % 100 % 
Eniro 100 % 100 % 
Fabege 100 % 100 % 
Handelsbanken 100 % 100 % 
Holmen 100 % 100 % 
Hufvudstaden 100 % 100 % 
NCC 100 % 100 % 
ProfilGruppen 100 % 100 % 
SAS 100 % 100 % 
SEB 100 % 100 % 
Skanska 100 % 100 % 
SSAB 100 % 100 % 
Uniflex 100 % 100 % 

Koncerner som bytt redovisningssätt 
 Andel av anställda i Sverige 
Axis 100 % 143,9 % 
Investor 133 % 85 % 
Prevas* 100 % 90,6 % 
  107,5 % 
Volvo 0,5 % 100 % 
* = Prevas har valt att redovisa sjukfrånvaron för två populationer 2006, dels 
moderbolaget, dels koncernen.  
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4.3.1 Koncerner som endast redovisar sjukfrånvaron för anställda i moderbolaget 
 
Av de undersökta koncernernas årsredovisningar så redovisas det endast för 
moderbolagets sjukfrånvaro i nio av dem. Detta görs både i 2004 och 2006 års 
årsredovisningar. Det går i dessa fall inte att utläsa hur stor den egentliga sjukfrånvaron är 
i hela koncernens svenska verksamhet. Koncernernas årsredovisning uppfyller inte syftet 
som politikerna hade med lagen om obligatorisk redovisning. Syftet var att sänka den 
svenska sjukfrånvaron. Hela koncernens svenska sjukfrånvaro kan inte utläsas då de gör 
på detta sätt. Läsaren måste granska vart och ett av de ingående bolagens 
årsredovisningar och sedan summera dessa för att få denna information. Effekten med att 
redovisa för bara moderbolaget blir olika beroende på hur koncernen är uppbyggd. 
Avvikelsen som detta ger beror på andelen anställda som finns i moderbolaget av hela 
den svenska verksamheten. Denna andel varierar kraftigt. I en av koncernerna uppgår 
andelen anställda i moderbolaget av hela koncernens svenska anställda till dryga 99 % 
medan i andra fall är andelen betydligt lägre. Vissa av koncernerna som bara väljer att 
visa sjukfrånvaro för moderbolaget, redovisar sjukfrånvaron för 0 % av koncernens 
anställda i Sverige. Detta eftersom de skriver att de inte behöver redovisa sjukfrånvaron 
på grund av att de har 10 eller färre anställda i moderbolaget. Sådana koncerner tycks 
glömma bort att de har dotterbolag med långt över 1000 anställda i hela Sverige! 
Exempel på en sådan koncern är Bure. Vi har varit i kontakt med dem för att fråga varför 
de gör på detta sätt. Svaren vi fått ifrån dem är att de enbart gör det av praktiska skäl. De 
vill inte lägga resurser på att samla in mer information än vad som är nödvändigt för 
deras årsredovisning. Utöver detta så poängterar intervjupersonen inom Bure att de har en 
sådan spridd verksamhet så att redovisa sjukfrånvaroandelen summerat för alla anställda 
inom Sverige vore inte rättvisande. Grunden till det anser de ligger i att det inte är rätt att 
blanda exempelvis deras tvätteripersonals sjukfrånvaro med konsulternas. 
Intervjupersonen inom Bure menar utifrån det att det är bättre att varje dotterbolag endast 
har sjukfrånvaron i sin egen årsredovisning. Den säger att det är ganska naturligt att 
arbetare med fysiskt tunga arbeten har en högre sjukfrånvaro, den anser då att det inte är 
intressant att blanda ihop den siffran med övrig verksamhet.  
 
Koncerner som väljer att bara visa sjukfrånvaron för moderbolaget kan som sagt få en 
missvisande siffra då det i moderbolag ofta arbetar mestadels tjänstemän. Ett exempel på 
detta är Volvo. För 2004 så redovisade de sjukfrånvaron endast för moderbolaget som 
bestod av 136 personer. Däremot så uppgick det totala antalet anställda i Sverige till 
dryga 27 000. Den sjukfrånvarosiffra som de då redovisar blir totalt ointressant, den visar 
en så liten andel som 0,5 % av alla anställda i Sverige. En oerfaren läsare av 
årsredovisningar tänker nog inte på detta utan jämför de olika sjukfrånvarosiffrorna utan 
att veta att det egentligen bara är moderbolagets siffror som redovisas. Detta strider emot 
rättvisande bild, en av de redovisningsprinciper som vi tog upp i teoridelen. Siffrorna 
visar inte samma uppgifter. Läsaren kan då lätt vilseledas av den presentation som 
koncernen ger i sin årsredovisning. Vi har frågat Sikström på Volvo varför de redovisade 
sjukfrånvaron endast för moderbolaget år 2004. Anledningen angav Sikström var att 
lagen inte krävde mer, sjukfrånvaroredovisningen omfattade inte koncernredovisningen. 
Vid intervjun så tog dock Sikström själv upp att om sjukfrånvaron redovisas för en sådan 
liten andel av alla anställda inom Sverige ger det en snedvriden bild för läsaren. Utifrån 



 

 26 

detta så påpekar Sikström att de inom Volvo senare insåg att det fanns ett intresse av att 
få information om sjukfrånvaron för hela den svenska verksamheten. Volvo bedömde 
därmed att det gav en mer rättvisande presentation då sjukfrånvaron redovisas för alla 
anställda i Sverige. Därför valde de att för nästkommande år ändra metod och istället 
redovisa sjukfrånvaron för hela den svenska verksamheten. 
 
Det finns koncerner som även i 2006 års årsredovisning väljer att bara redovisa 
sjukfrånvarosiffran för dess moderbolag. Exempel på det är koncernerna Hakon Invest, 
SKF och Investor som vi har varit i kontakt med. Hjort på Hakon Invest anser att det är 
alltför tidskrävande att redovisa sjukfrånvaron för hela koncernen och hon ställer sig 
frågan om det är rätt att summera ihop olika verksamheter och länder. Detta 
överensstämmer med intervjupersonen inom Bures syn. Hjort menar att det bästa sättet att 
få en uppfattning om sjukfrånvaron är att titta på varje ingående bolag var för sig. 
Investors Fredin som vi hade kontakt med via telefon ansåg det motsatta. Hon tycker att 
det är bättre och mer rättvisande att visa sjukfrånvaron för hela koncernen. Anledningen 
till att Investor bara valde att redovisa moderbolagets siffra för 2006 var att det inte gick 
att få fram siffror från andra länder. Till exempel USA som inte för liknande siffror som 
Sverige gör vad gäller sjukfrånvaron. Intervjupersonen inom SKF säger att de redovisar 
för endast moderbolaget för att det är endast det som lagen kräver. 
 
4.3.2 Koncerner som redovisar sjukfrånvaron för alla anställda inom koncernen 
 
Tre koncerner i vår studie redovisar hela koncernens sjukfrånvaro i någon av 2004 och 
2006 års årsredovisningar istället för att redovisa bara för den svenska verksamhetens 
sjukfrånvaro. Denna siffra inkluderar sjukfrånvarosiffror för anställda i utlandet och visar 
därmed inte bara svenska anställdas sjukfrånvaro. Ett av syftena med lagen om 
obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro var att få ner den svenska sjukfrånvaron som vi 
har beskrivit i teoriavsnittet. Att göra som dessa koncerner uppfyller inte syftet då det inte 
går att utläsa vad koncernens svenska sjukfrånvaro är. En av koncernerna i vår studie är 
Investor. För 2004 redovisade de för hela koncernen och då blev bland annat USA:s, 
Storbritanniens, Nederländernas och Hongkongs anställdas sjukfrånvaro inkluderat i 
deras redovisning. Sjukfrånvarosiffran för den svenska verksamheten går därmed inte att 
utläsa. Fredin på Investor ansåg att detta ändå ger det mest relevanta resultatet. Åsikten 
om detta går isär bland de koncerner som vi varit i kontakt med. NCC: s Bäckström anser 
det vara fel att slå ihop olika länder inom en koncern till en siffra. Detta grundar 
Bäckström på att det finns olika lokala regler. Därför har då NCC valt att endast redovisa 
sjukfrånvaro för den svenska verksamheten och NCC har därför ännu inte gjort något 
försök att samordna hela koncernens sjukfrånvaroredovisning. 
 
4.3.3 Koncerner som redovisar sjukfrånvaron för alla sina anställda i Sverige 
 
Av de 30 koncerner som vi studerat så redovisar 14 sjukfrånvaron för alla sina svenska 
anställda för både 2004 och 2006. När en koncern redovisar sjukfrånvaron för alla sina 
svenska verksamheter blir detta en sann siffra med högt informationsvärde. Både arbetare 
och tjänstemän integreras och inga anställda utomlands påverkar siffran. Detta kan tänkas 
ge intressenter den information som de önskar, något som alla koncerner bör sträva efter 
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att uppnå. Vi har kontaktat Skanska och NCC som är två koncerner som gör på detta sätt. 
Vi ville se deras syn på att de valt att redovisa sjukfrånvaron på detta sätt. Lilja inom 
Skanska framhåller i sina svar till oss att bara redovisa moderbolagets sjukfrånvaro inte 
ger något alls. Skanskas uppfattning är att avsikten hos lagstiftaren var just den, att alla 
verksamheter i Sverige ska inkluderas i sjukfrånvaroredovisningen. Därför har de valt att 
ha en sådan redovisning. NCC: s val bygger såsom Bäckström säger på vad de tror ger 
störst information för läsaren. De båda ser dock en nackdel med att redovisa på detta sätt, 
de menar att det kan ifrågasättas om detta verkligen ger en helt rättvisande presentation 
för läsaren. Detta bygger de på att alla medarbetare inom en koncern inte medräknas, 
både Skanskas och NCC: s utländska anställda faller bort. Redovisningen visar därmed 
inte koncernen i sin helhet. Skanskas Lilja markerar dock att detta vore svårt att 
genomföra, eftersom olika länder redovisar på olika sätt.  

4.4 Utvecklingen från 2004 till 2006 
 
Det kan vara intressant att se om det varit någon skillnad de år vi studerat i koncernernas 
redovisning, om det skett en förändring nu när lagen varit tillämpbar en tid. Under åren så 
har jämförbarheten inte ökat bland de koncerner som vi studerat. De flesta koncerner har 
använt sig av samma population varje år då de redovisat sin sjukfrånvaro. De flesta 
koncerner som vi undersökt har antingen redovisat sjukfrånvaron för hela den svenska 
verksamheten för båda åren eller endast redovisat moderbolagets sjukfrånvaro för de båda 
åren. Men det finns även några koncerner som ändrat redovisningssätt. Detta är i enlighet 
med jämförbarhetsprincipen om dessa koncerner haft starka skäl för att genomföra detta 
byte av metod. Exempelvis på en sådan koncern är Prevas som redovisat sin sjukfrånvaro 
för år 2004 för hela den svenska verksamheten för att sedan år 2006 istället redovisa två 
siffror. De redovisar 2006 en sjukfrånvarosiffra för hela koncernen och en 
sjukfrånvarosiffra för endast moderbolaget. Volvo har istället valt att endast redovisa 
sjukfrånvaron för moderbolaget 2004 för att istället 2006 redovisa sjukfrånvaron för hela 
den svenska verksamheten. Volvo har då gått från att göra på det sätt som vi förklarat har 
lågt informationsvärde till att istället börja använda sig av att redovisa sjukfrånvaron för 
en population som är betydligt mer intressant för läsaren.  

4.5 Intervjupersonernas åsikter om lagen  
 
Det tycks inte vara helt självklart hur koncerner egentligen ska redovisa sin sjukfrånvaro. 
Vi har sett det då vi studerat deras olika årsredovisningar. Utifrån detta så kan lagens 
utformning ifrågasättas. Det är inte olagligt att redovisa på det sätt som våra undersökta 
koncerner gör. Det är helt lagligt att inte redovisa hela den svenska verksamhetens 
sjukfrånvaro i sin årsredovisning. Detta så länge som varje ingående bolag som omfattas 
av årsredovisningslagen redovisar sina anställdas sjukfrånvaro i sina respektive 
årsredovisningar. Det kan dock ifrågasättas om detta uppfyller syftet som politikerna 
hade med lagen. Deras syfte var att få ner sjukfrånvaron i Sverige och då det går att trixa 
med siffrorna så betyder de egentligen ingenting. Lilja på Skanska hade också som 
uppfattning att avsikten hos lagstiftningen var att alla verksamheter i Sverige skulle 
redovisas. Även Sikström på Volvo har påtalat till oss att även fast lagen inte anger att 
sjukfrånvaron ska redovisas för hela den svenska verksamheten så anser Volvo att det 
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finns intresse av att få denna information. Både Lilja och Sikström tolkar inte bara lagen 
rakt av utan tänker hur den kan vara till störst nytta. 
 
Liukkonen beskrev för oss i intervjun att hon anser att lagen är oprecis. Utformningen av 
lagen verkar inte vara färdig, den tycks mer vara en nödlag. Hon berättade att hon tyckte 
att det genom lagen såg ut som politikerna var aktiva inom området. Politikerna hade 
tryck på sig innan lagen infördes eftersom det varit en alarmerande ökning av 
långtidssjukfrånvaron. Liukkonen menade vidare att det är en tämligen värdelös och 
onödig lag på det sättet att den inte har aktiverat redovisningarna i företagen och inte 
förbättrat sjukfrånvarouppföljningen.  
 
Liukkonen påpekade också att lagen är oprecis eftersom det går att spela med den 
populationen som sjukfrånvaron redovisas för. Hon berättade att hon tycker att om siffror 
ska jämföras så ska grundförutsättningarna vara helt klara. Det är först då som siffrorna 
blir jämförbara. Utöver detta så ifrågasatte hon vad som egentligen är meningen med att 
jämföra dem. Det kanske inte alltid är rätt att jämföra sina egna siffror med ett annat 
företags. Hon berättade att hon anser att det inte är någon idé att veta siffror om dessa 
ändå inte åtgärdas och ingen strävar efter att förbättra dem. Det kanske är så att ett företag 
verkar i en bransch där de gott och väl kan ta sjukfrånvarokostnaderna. Liukkonen menar 
att alla företag kanske inte har något ekonomiskt tryck på sig eftersom de har höga priser 
på sina varor och tjänster. Hon menar att de däremot kan känna ett moraliskt och 
humanistiskt ansvar.  
 
Liukkonen är kritisk till ytterliggare delar av utformningen av lagen om obligatorisk 
redovisning av sjukfrånvaro. Hon påpekade hur siffrorna som företagen presenterar i sin 
årsredovisning borde kunna verifieras ordentligt, på samma sätt som vi verifierar andra 
saker i företagsekonomin. Siffrorna måste kunna härledas och därmed visa att de 
verkligen är sann information. Hon menar att sådana siffror lämpligen skulle komma från 
löneredovisningen. Detta är något som inte går att veta om sjukfrånvarosiffrorna. Hon 
berättade att siffrorna lika gärna kan vara upplevda, gissade eller ihopljugna. Utifrån detta 
ska dock poängteras att precis som vi tog upp i teoriavsnittet så ska årsredovisningen 
granskas av en oberoende revisor. Revisorn reviderar därmed även 
sjukfrånvaroredovisningen. 
 
Det går att fråga sig om lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro harmoniserar 
med de svenska redovisningsprinciperna god redovisningssed, rättvisande bild och 
jämförbarhetsprincipen som vi beskrev i teoriavsnittet. Intervjupersonen inom SKF anser 
att lagen harmoniserar med redovisningsprinciperna om alla företag kan ta fram 
jämförbara siffror ur sina lönesystem. De övriga personerna som vi varit i kontakt har 
angett att principerna harmoniserar med lagen förutom att de ifrågasätter om rättvisande 
bild gör det. Rättvisande bild syftar till att redovisningen ska vara så rättvisande som 
möjligt för läsaren så att denne inte vilseleds. Lilja på Skanska och Bäckström på NCC 
anser att lagen inte helt överensstämmer med denna princip då lagen inte säger att 
sjukfrånvaron måste redovisas för alla anställda i koncernen. Även Sikström på Volvo 
påpekar att rättvisande bild inte uppfylls då koncerner kan redovisa sin sjukfrånvaro för 
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bara moderbolaget. En oerfaren läsare av en årsredovisning vilseleds lätt då olika 
koncerner redovisar för olika populationer som också Liukkonen påpekat ovan. 
 
Fredin på Investor anser att en sjukfrånvarosiffra inte är relevant i en årsredovisning utan 
bara internt inom ett företag. Sikström på Volvo är däremot positivt inställd till att 
sjukfrånvarosiffrorna ska vara synliga externt i årsredovisningen. Hon anser det viktigt att 
sträva efter låg sjukfrånvaro och att externa intressenter bör kunna se hur väl koncernen 
lyckats med detta arbete. Lilja på Skanska frågar sig precis som Fredin om 
sjukfrånvarosiffran är en relevant del i redovisningen eftersom sjukfrånvaron påverkas av 
många olika parametrar. Han ger exempel såsom om frånvaron beror på snuva, olyckor, 
belastningsskador eller vantrivsel. Han menar att en sjukfrånvarosiffra i en koncern då 
inte blir jämförbar med andras. Jämförbarhetsprincipen uppfylls inte. Sikström menar 
också att denna princip inte helt uppfylls eftersom det är svårt att jämföra 
sjukfrånvarosiffrorna mellan olika koncerner eftersom personalstrukturen kan skilja sig 
åt. Lilja menar att sjukfrånvarostatistiken är en viktig siffra men framförallt internt inom 
ett företag. Detta är något som också Fredin och Liukkonen poängterar. Intervjupersonen 
inom Bure pekar också på, som sagts ovan, att siffran för sjukfrånvaron kan vara 
intressant internt inom varje ingående bolag men inte hopblandad med övrig verksamhet. 
Intervjupersonen inom SKF är även inne på samma linje och menar att företag följer upp 
sjukfrånvaron oavsett om den är i årsredovisningen eller inte.  
 
Som vi beskrivit i teoridelen så hade några remissinstanser invändningar mot lagförslaget 
om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro. Några remissinstanser och även 
intervjupersonerna menar att sjukfrånvarosiffror är viktiga men kanske inte passar in i 
årsredovisningen utan att det kan finnas alternativa redovisningssätt för att sätta fokus 
kring sjukfrånvaron. Några remissinstanser hade förslag på en alternativ redovisning av 
sjukfrånvaro i form av att varje kommun eller landsting skulle bedöma hur detta ska 
redovisas. En del remissinstanser hade också som förslag att redovisningen av 
sjukfrånvaro kunde ske på en lägre nivå såsom på verksamhetsplan eller att 
redovisningen skulle uppdelas på arbetare och tjänstemän. (Proposition 2002:03/6) 
Liukkonen anser att syftet med att minska sjukfrånvaron, förbättra arbetsmiljön och 
därmed förbättra människornas hälsa inte åstadkommits med lagstiftningen. Hon tycker 
att denna lag var fel väg att gå. Hon sa att hon tycker om något skulle ha åstadkommits så 
borde Sverige istället ha lagar för obligatorisk företagshälsovård och en lag för 
rehabilitering. Dessa exempel finns inte i Sverige men i andra länder. Liukkonen 
berättade också att om företag skulle göra en indelning på sjukfrånvarosiffrorna mellan 
arbetare och tjänstemän skulle detta ge en mer riktig bild. Hon menar alltså att det är 
andra saker som behövs för att åstadkomma konkreta resultat istället för den lag som 
finns i dag. Fredin på Investor tycker också att redovisningen borde förklara ytterligare 
vad sjukfrånvaron beror på. Hon tycker att det borde specificeras mer, vad för slags 
sjukfrånvaro det är och vad den beror på. Fredin menar att det är väldigt olika i olika 
branscher och verksamheter.  
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4.6 Tillämpning av frivillig information kring sjukfrånvaro 
 
Majoriteten av de koncerner som vi undersökt har i sina årsredovisningar angett hur de 
strävar efter att minska sjukfrånvaron i sin verksamhet. Detta blir en form av frivillig 
redovisning som de visar läsaren. De flesta av koncernerna säger i sina årsredovisningar 
att de värnar om och satsar på sina anställda. Åtgärder som koncernerna beskriver att de 
gör för att öka sina medarbetares hälsa, säkerhet och trivsel är många och av olika typer. 
Något som många av koncernerna särskilt tar upp är att de satsar på företagshälsovård 
och olika sorters sjukförsäkringar. Många tar även upp att de har rehabiliteringsprogram 
för anställda som är långtidssjukskrivna. Rehabiliteringsprogram och företagshälsovård är 
alltså något som flera av koncernerna tar upp att de jobbar med, det var dessa två delar 
som Liukkonen ansåg skulle bli lagstadgade i Sverige. Så gott som alla de industrier som 
ingår i de koncerner vi tittat på tar upp vad de gör för att minska risken för 
arbetsplatsolyckor. Detta åstadkommer de genom att fortlöpande utbilda anställda i 
ledande positioner och genom att tänka på ergonomi, säkerhetsarrangemang, säkra rutiner 
med mera. Utöver sådana åtgärder så beskriver också många av koncernerna i sina 
årsredovisningar att de ger sina anställda gratis träningskort och annan form av friskvård. 
Koncernernas årsredovisningar som vi studerat tar upp mer frivillig redovisning 2006 än 
vad de gjorde 2004. Fler tog upp vilka stora kostnader som förknippas med sjukfrånvaro 
och vad de gör för att minska dem.  
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5. DISKUSSION 
 

 
I detta avsnitt redogör vi för våra egna reflektioner kring ämnet.  
 

 
Ingen av våra intervjupersoner har uttryckligen sagt att de tycker att lagen om 
obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro är bra. De flesta av våra intervjupersoner anser 
som vi också tidigare skrivit att sjukfrånvaron är en viktig siffra, men de flesta menar att 
sjukfrånvaron är mest betydelsefull internt inom en organisation. Även vi är skeptiska till 
flera delar inom detta ämne, precis som vi var i början som vi beskrev i inledningskapitlet 
under rubriken ”Vår inledande ståndpunkt”. Att Sverige stiftade denna lag år 2003 är 
konstigt på ett sätt. Det eftersom lagar och regler inom redovisningsområdet mer och mer 
harmoniseras med övriga länder framförallt inom Europa och den Europeiska unionen. 
Denna lag om redovisning av sjukfrånvaro är specifik för Sverige och går därmed emot 
denna harmonisering.  
 
Sjukfrånvarosiffran anser vi ha störst betydelse internt. Men nu ska sjukfrånvaron enligt 
lag anges i årsredovisningen. Då är det av allra största betydelse att lagen som behandlar 
detta är tydlig så att alla som ska tillämpa den gör det på samma sätt. Vi har tidigare i 
uppsatsen kommit fram till att det i nuläget inte är på detta sätt vad gäller koncerner. 
Olika koncerner redovisar sjukfrånvaron för olika populationer inom deras organisation. 
Enligt vår mening så är det först om alla organisationer redovisar sjukfrånvaron på 
samma sätt som det går att jämföra siffrorna mellan olika branscher, organisationer och 
så vidare. Även för att kunna göra relevanta jämförelser för att se utvecklingen över tid så 
är det nödvändigt att organisationer använder samma metoder för deras redovisning av 
sjukfrånvaron från år till år. Om inte dessa krav uppfylles så anser vi att 
redovisningsprinciperna rättvisande bild och jämförbarhetsprincipen faller. Detta 
eftersom en läsare av sjukfrånvaron i en koncerns årsredovisning inte får den presentation 
som den borde få. Utifrån informationen är det inte är möjligt att göra relevanta 
jämförelser eftersom siffrorna inte har samma utgångspunkt. Sjukfrånvaron är en viktig 
siffra och lagen borde därmed vara så precis att det inte går att trixa med siffrorna. Om 
siffrorna inte är jämförbara så ger det ingen nytta för intressenterna att se informationen i 
årsredovisningen.  
 
Vi ifrågasätter varför koncernerna har valt att redovisa sjukfrånvaron på de olika sätt som 
vi redogjort för i empirin. Lagen borde vara utformad så att det inte går att välja vilken 
population som en koncern ska redovisa sjukfrånvaron för. Att vissa koncerner 
exempelvis redovisar sjukfrånvaron för bara moderbolaget gör att den i flera fall ser lägre 
ut än vad den med största sannolikhet är i hela koncernen. Koncernerna som gör på detta 
sätt ljuger inte eftersom de skriver att det är moderbolaget som de redovisar för. Dock 
tror vi att flertalet läsare inte uppmärksammar sig på detta. Utifrån det så frågar vi oss vad 
som ligger bakom att vissa koncerner valt att redovisa på detta sätt. Om koncernerna gör 
så av taktiska skäl, okunskap eller som flera sagt i intervjuerna att det beror på att de gör 
på det minst resurskrävande sättet. Vi inser givetvis att intervjupersonerna inom 
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koncernerna svarar på detta sätt, eftersom det inte skulle låta bra för koncernen att svara 
på något annat vis. Huruvida det är på detta sätt eller inte lär vi nog tyvärr aldrig riktigt få 
reda på. 
 
Vad som är det mest rättvisande sättet att redovisa sjukfrånvaron för en koncern är svårt 
att säga. Alternativen är tre stycken; att redovisa enbart för moderbolaget, att redovisa för 
hela koncernen eller att redovisa enbart för alla anställda i Sverige. Vi anser definitivt att 
bara redovisa för moderbolaget faller bort. Att bara visa den informationen tycker vi inte 
ger någon egentlig nytta eftersom då visas bara en liten del av alla anställda. Utöver den 
anledningen till att vi anser det vara fel att bara redovisa sjukfrånvaron för moderbolaget 
så överensstämmer det enligt oss inte heller med en koncernredovisnings syfte. Syftet 
med en koncernredovisning är att sammanställa alla de ingående bolagen, något som då 
inte görs i de fall då enbart moderbolagets sjukfrånvarosiffror visas. Precis som vi skrev 
tidigare i avsnittet så visas då med största sannolikhet en lägre sjukfrånvaro än vad den 
vore om hela koncernens eller alla anställda i Sveriges sjukfrånvaro visats. Detta eftersom 
det i många fall bara arbetar tjänstemän i moderbolaget men finns arbetare inom 
dotterbolagen. Arbetare har som vi redan visat en högre sjukfrånvaro. Att arbetarna 
utesluts visar därmed en lägre total sjukfrånvaro än vad som gjorts om de hade 
inkluderats. Alternativet att visa sjukfrånvaron för hela koncernen är rättvisande ur den 
synpunkten att då inkluderas verkligen alla medarbetare. Dock så inkluderas ju då även 
de eventuellt anställda i andra länder. Det kan vara svårt att inkludera sjukfrånvaron för 
andra länder beroende på att det finns skillnader både socialt och redovisningsmässigt 
mellan länder. Syftet med lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro var att få 
ner sjukfrånvaron i Sverige, om detta ska kunna uppfyllas så borde koncernerna istället 
redovisa för alla anställda som de har inom Sverige. Det är den siffran som är intressant 
för att få ner den svenska sjukfrånvaron. Det som är konstigt utifrån detta är att lagen inte 
utformades mer precist av politikerna. De tycks ha glömt att specificera vad som 
verkligen ska gälla för koncerner. Om politikerna borde öka möjligheten att sänka den 
svenska sjukfrånvaron så anser vi att de borde ha specificerat lagen så att sjukfrånvaron 
för koncerner ska anges för den svenska verksamheten. Det är inte upp till koncernerna 
att tolka vad som politikerna egentligen ville med lagen. Vi tror att lagen fungerar i de 
enskilda verksamheterna men politikerna borde ha varit mer noggranna i sin utformning 
vad gäller koncerners redovisning. Om detta hade gjorts från början så hade koncernerna 
redovisat på samma sätt och därmed hade informationen varit jämförbar. Kanske är det 
såsom Liukkonen sade att lagen inte var genomtänkt och gjordes alltför snabbt.  
 
Personalekonomisk redovisning tycks vara ett hett och aktuellt ämne. Medarbetarna i en 
organisation får ta mer och mer plats i årsredovisningarna såsom vi tidigare beskrivit. 
Organisationer beskriver i sina årsredovisningar hur de strävar efter att få friska och nöjda 
medarbetare. Utifrån detta så frågar vi oss innebörden av detta. Organisationer som har 
sådan frivillig personalekonomisk redovisning i sin årsredovisning ser bra utåt men 
frågan är hur stor betydelse det har inom organisationen. Dessa delar inom en 
årsredovisning är utformat på ett väldigt klämkäckt sätt, det blir ungefär som en sorts 
reklam för att arbeta inom just den organisationen. Vi hoppas att organisationer verkligen 
lever upp till det som de skriver och att de anställda märker av att deras arbetsgivare har 
en sådan bra personalpolitik som de utåt vill påskina att de har. 
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Utifrån det som vi redogjort för i detta kapitel så sammanfattar vi det hela med att vi 
förstår att politikerna hade ett gott syfte med lagen men lagstiftningen kring obligatorisk 
redovisning av sjukfrånvaro tycks dock inte fungera särskilt tillfredställande. Lagen är 
alltför oprecis i sin utformning. Det finns för många kryphål. Vi tycker det är dags att 
förändra utformning på lagen nu när politiker borde ha sett att lagen inte fungerar på ett 
tillfredställande sätt vad gäller koncerners redovisning. Alternativet för en intresserad 
läsare som vill se en koncerns sjukfrånvaro är givetvis att gå till vart och ett av de 
ingående bolagens årsredovisningar, detta är dock inte ett särskilt smidigt sätt. Det kan till 
och med vara så att det kanske inte är denna lag som behövs överhuvudtaget för att 
organisationer ska sträva efter att ha friska medarbetare. Det är ju trots allt så att denna 
lag bara visar sjukfrånvaron utan att egentligen göra något åt den. Det enda sätt som kan 
göra att organisationer strävar efter att sänka sin sjukfrånvaro genom denna lag är 
incitamentet att visa goda siffror i sin årsredovisning. Detta incitament försvinner dock 
delvis för koncerner då de kan trixa med siffrorna så de ser ”bra” ut. Kanske borde 
politikerna tänka på att om det finns något alternativt sätt att öka hälsan bland anställda i 
Sverige. Åtgärder som verkligen sänker sjukfrånvaron istället för att bara visa en siffra på 
den. Hälsan är en sådan oerhört viktig del av samhället! Vi har inte den kompetens så att 
vi kan säga vad alternativ till lagen om obligatorisk redovisning skulle vara. Liukkonen 
har dock delgett oss två av hennes förslag, nämligen lagar om företagshälsovård och 
rehabilitering. Sammanfattningsvis så har vi inte efter denna studie trots att vi ökat vår 
kunskap inom ämnet ändrat oss något nämnvärt vad gäller vår inledande ståndpunkt utan 
är fortfarande tämligen negativa.  
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6. SLUTSATS 
 

 
I detta avsnitt presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram till. 
 

 
Vårt syfte med denna uppsats var att se huruvida svenska koncerner redovisar sina 
anställdas sjukfrånvaro, om siffrorna var jämförbara, både mellan olika år och mellan 
olika koncerner. Vi ville även undersöka om lagstiftningen om obligatorisk redovisning 
av sjukfrånvaro är till nytta. 
 
Vi har tittat på 30 svenska koncerners årsredovisningar för åren 2004 och 2006. I denna 
studie har vi kommit fram till att koncerner kan modifiera den population som de 
redovisar sin sjukfrånvaro för. Studien har visat att koncerner redovisar sjukfrånvaron för 
dess anställda på tre olika sätt. I årsredovisningarna så redovisar de sjukfrånvaron 
antingen bara för de anställda i moderbolaget, för alla anställda i koncernen eller för alla 
de anställda i den svenska verksamheten. Av de 30 undersökta koncernerna så har nio 
valt att redovisa sjukfrånvaron enbart för anställda i moderbolaget för båda åren. 17 
koncerner har valt att redovisa sjukfrånvaron för den svenska verksamheten för båda 
åren. Resterande fyra av de 30 har valt att redovisa för olika populationer för båda åren. 
Tre av dessa fyra redovisar för alla anställda i hela koncernen något av åren.  
 
Politikerna hade som syfte med lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro att 
sänka den svenska sjukfrånvaron. Utifrån detta så tolkar vi det som att då koncerner 
redovisar för den svenska verksamheten så blir informationen relevant och uppfyller 
syftet med lagen. Majoriteten, 17 stycken av de 30 koncernerna, redovisar sjukfrånvaron 
för den svenska verksamheten. De flesta av våra undersökta koncerner tolkar därmed 
lagen ”rätt” i sin årsredovisning.  
 
Är siffrorna jämförbara mellan olika år?  
 
Eftersom det endast är fyra av de 30 koncernerna som har valt att ändra redovisningssätt 
så går det i de allra flesta fall att göra relevanta jämförelser mellan olika år inom samma 
koncern.  
 
Är siffrorna jämförbara mellan olika koncerner? 
 
Koncernerna redovisar sjukfrånvaron på tre olika sätt; för moderbolaget, för hela 
koncernen eller för den svenska verksamheten. Eftersom koncernerna kan modifiera den 
population som de redovisar sjukfrånvaron för så anser vi inte att sjukfrånvarosiffror är 
jämförbara mellan olika koncerner. För att göra en relevant jämförelse så krävs siffror 
med samma utgångspunkt.  
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Är lagstiftningen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro till nytta? 
 
Trots att koncernerna följer lagen så kan de ändå trixa med den population som de 
redovisar sjukfrånvaron för. Det gör att nyttan med lagen minskar för intressenterna. 
Hade lagen varit mer specifik vad gäller koncerner hade informationen om sjukfrånvaron 
gett ett högre informationsvärde för en årsredovisnings läsare.  
 
 

 
 
 

 
 

”Man vill inte hoppa över  
ribban utan man vill  
slingra sig under den” 

 
(Liukkonen, 2007-03-26) 
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Bilaga 1 
 
Total sjukfrånvaro som koncernerna redovisar 
 

Koncern/År 2004 2006 
   
Avanza 2 % 2,2 % 

Axfood  7,3 % 6,6 % 

Axis 2,4 % 2,1 % 

Bure * * 

Carl Lamm 2,6 % 2,6 % 

Carnegie  1,0 % 1,4 % 

Castellum  3,0 % 2,0 % 

Fabege  1,7 % 4,0 % 

Gunnebo  5,7 % 2,0 % 

Hakon Invest  1,5 % 0,8 % 

Handelsbanken  4,3 % 4,0 % 

Holmen  5,8 % 4,8 % 

Hufvudstaden  5,0 % 4,0 % 

Industrivärden  1,3 % 0,3 % 

Investor  2,6 % 4,7 % 

Klövern  2,3 % 1,8 % 

NCC  4,5 % 4,4 % 

Prevas 1,6 % 1,5 % 

ProfilGruppen 6,3 % 6,6 % 

Ratos  1,9 % 1,1 % 

Saab  3,0 % 3,0 % 

Sardus  * * 

SAS  1,3 % 2,1 % 

SEB  4,9 % 4,1 % 

Sigma *  * 

Skanska  2,4 % 4,0 % 

SKF  1,0 % 0,8 % 

SSAB  3,0 % 0,8 % 

Uniflex 6,0 % 4,8 % 

Volvo  2,2 % 4,7 % 

Wallenstam 1,3 % 1,7 % 
* = Redovisar ej sin sjukfrånvaro då de anger att de är 10 anställda eller färre i 
moderbolaget.  
 



 

 

Bilaga 2 
 
Intervjuguider 
 
Bure  
 

• Hur väl känner du till lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro? 
• Vad är din inställning till denna lag? 
• Anser du att lagen harmoniserar med svenska redovisningsprinciper, såsom 

jämförbarhetsprincipen, rättvisande bild och god redovisningssed? 
• Redovisade ni sjukfrånvaron innan lagen kom 2003? 
• Tillämpar ni någon form av frivillig personalekonomisk redovisning i er 

årsredovisning? 
• Anser ni sjukfrånvaro i ett företag är en viktig siffra? På vilket sätt? 
• Hur har ni valt att tillämpa lagen i er koncerns redovisning? 
• Ni är ju under 10 i moderbolaget så därför så skriver ni att ni inte redovisar 

sjukfrånvaron. Men varför tänker ni att redovisa sjukfrånvaron bara för 
moderbolaget?  

• Tycker ni att det ger en rättvisande presentation för läsaren? 
• Varför inte hela svenska verksamheten som faktiskt har 2006 har 1704, och hade 

ännu fler tidigare? Anser du att det sätt som ni valt är moraliskt rätt? 
• Hur ser fördelningen ut inom koncern och moderbolag mellan arbetare och 

tjänstemän? 
• Vilka tror du är mest sjuka, de i moderbolaget respektive i dotterbolag? 
• Tycker ni att det ger en rättvisande presentation för läsaren? 
• Känns det rimligt att ni med en total sjukfrånvaro på 0 % när riksgenomsnittet 

ligger runt 5-6 %?  
 
Charlotte Hjort på Hakon Invest 
  

• Hur väl känner du till lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro? 
• Vad är din inställning till denna lag? 
• Anser du att lagen harmoniserar med svenska redovisningsprinciper, såsom 

jämförbarhetsprincipen, rättvisande bild och god redovisningssed? 
• Redovisade ni sjukfrånvaron innan lagen kom 2003? 
• Tillämpar ni någon form av frivillig personalekonomisk redovisning i er 

årsredovisning? 
• Anser ni sjukfrånvaro i ett företag är en viktig siffra? På vilket sätt? 
• Hur har ni valt att tillämpa lagen i er koncerns redovisning? 
• Varför redovisar ni bara sjukfrånvaron för moderbolaget? 
• Tycker ni att det ger en rättvisande presentation för läsaren? 
• Varför har ni inte för den enskilt för den svenska verksamheten, som lagen syftar 

till?  
• Hur ser fördelningen ut inom koncern och moderbolag mellan arbetare och 

tjänstemän? 



 

 

• Vilka tror du är mest sjuka, de i moderbolaget respektive i dotterbolag? 
• Tycker ni att det ger en rättvisande presentation för läsaren? 

 
Ann Fredin på Investor 
 

• Hur väl känner du till lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro? 
• Vad är din inställning till denna lag? 
• Anser du att lagen harmoniserar med svenska redovisningsprinciper, såsom 

jämförbarhetsprincipen, rättvisande bild och god redovisningssed? 
• Redovisade ni sjukfrånvaron innan lagen kom 2003? 
• Tillämpar ni någon form av frivillig personalekonomisk redovisning i er 

årsredovisning? 
• Anser ni sjukfrånvaro i ett företag är en viktig siffra? På vilket sätt? 
• Hur har ni valt att tillämpa lagen i er koncerns redovisning? 
• År 2004 redovisar ni för hela koncernen, även de som är anställda utomlands. 

Varför då? 
• Tycker ni att det ger en rättvisande presentation för läsaren? 
• Varför har ni inte för den enskilt för den svenska verksamheten som lagen syftar 

till?  
• Varför redovisar ni år 2006 annorlunda? 
• Varför redovisar ni bara för moderbolaget och utesluter andra anställda inom 

Sverige? Tycker ni att det ger en rättvisande presentation för läsaren?  
• Varför har ni inte för den enskilt för den svenska verksamheten, som lagen syftar 

till? 
 
Gunnar Bäckström på NCC och Anders Lilja på Skanska 
 

• Hur väl känner du till lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro? 
• Vad är din inställning till denna lag? 
• Anser du att lagen harmoniserar med svenska redovisningsprinciper, såsom 

jämförbarhetsprincipen, rättvisande bild och god redovisningssed? 
• Redovisade ni sjukfrånvaron innan lagen kom 2003? 
• Tillämpar ni någon form av frivillig personalekonomisk redovisning i er 

årsredovisning? 
• Anser ni sjukfrånvaro i ett företag är en viktig siffra? På vilket sätt? 
• Hur har ni valt att tillämpa lagen i er koncerns redovisning? 
• Hur ser ni på redovisning av sjukfrånvaro i en koncerns redovisning, hur bör den 

göras och varför? 
• Varför har ni valt att tillämpa lagen på det sättet som ni har? 
 

Paula Liukkonen 
 

• Berätta om dig själv och din forskning. 
• Hur är din inställning till att organisationer ska redovisa sjukfrånvaron? 
• Vad grundar sig dina åsikter i?  



 

 

• Hur anser du att införandet av lagen har gått? Sköter företagen sig? Har de tolkat 
lagen rätt? 

• Är lagen såsom den är idag rätt utformad? 
• Anser du att olika koncerners redovisning av sjukfrånvaron är jämförbar? 
• Tycker du att det är rätt att vissa koncerner endast redovisar moderbolagets 

sjukfrånvaro i deras årsredovisning?  
• Anser du att lagen harmoniserar med svenska redovisningsprinciper, såsom 

jämförbarhetsprincipen, rättvisande bild och god redovisningssed? 
 
SKF 
 

• Hur väl känner du till lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro? 
• Vad är din inställning till denna lag? 
• Anser du att lagen harmoniserar med svenska redovisningsprinciper, såsom 

jämförbarhetsprincipen, rättvisande bild och god redovisningssed? 
• Redovisade ni sjukfrånvaron innan lagen kom 2003? 
• Tillämpar ni någon form av frivillig personalekonomisk redovisning i er 

årsredovisning? 
• Anser ni att sjukfrånvaro i ett företag är en viktig siffra? På vilket sätt? 
• Ni redovisar sjukfrånvaron bara för moderbolaget, då visar sjukfrånvarosiffran 

under 10 % av alla anställda i Sverige. Varför har ni valt att göra så? 
• Tycker ni att det ger en rättvisande presentation för läsaren? 
• Varför redovisar ni inte enskilt för den svenska verksamheten? Anser du att det 

sätt som ni valt överensstämmer med koncernredovisningens syfte, att 
sammanställa alla ingående bolag? 

• Hur ser fördelningen ut inom koncern och moderbolag mellan arbetare och 
tjänstemän? Vilka tror du är mest sjuka, de i moderbolaget respektive i 
dotterbolag? 

• Känns det rimligt att ni har en total sjukfrånvaro på 0,8 % 2006 när 
riksgenomsnittet ligger runt 5-6 %? 

 
Anna Sikström på Volvo 
 

• Hur väl känner du till lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro? 
• Vad är din inställning till denna lag? 
• Anser du att lagen harmoniserar med svenska redovisningsprinciper, såsom 

jämförbarhetsprincipen, rättvisande bild och god redovisningssed? 
• Redovisade ni sjukfrånvaron innan lagen kom 2003? 
• Tillämpar ni någon form av frivillig personalekonomisk redovisning i er 

årsredovisning? 
• Anser ni sjukfrånvaro i ett företag är en viktig siffra? På vilket sätt? 
• Varför redovisar ni då bara sjukfrånvaron för moderbolaget år 2004? 
• Tycker ni att det ger en rättvisande presentation för läsaren? 
• 2006 redovisar ni sjukfrånvaron för hela den svenska verksamheten istället för 

bara moderbolaget, varför har ni bytt population att redovisa för? 



 

 

• Vad var det som gjorde att ni genomförde denna förändring? 
• Om ni jämför denna sjukfrånvaroredovisning med den som ni använde er av 2004, 

vilket sätt anser ni ge en mest rättvisande bild för läsaren? Motivera! 
 



 

 

Bilaga 3 
 
Vilken population som koncernerna redovisar för 
 

   2004     2006   

 
Redovisar 
för (antal) 

Anställda i 
Sverige (antal) Andel 

Redovisar 
för (antal) 

Anställda i 
Sverige (antal) Andel 

Avanza 74 74 100 % 129 129 100 % 
Axfood 7764 7764 100 % 7007 7007 100 % 
Axis 231 231 100 % 446 310 143,9 % 
Bure 0 2544 0 % 0 1704 0 % 
Carl Lamm 369 369 100 % 454 454 100 % 
Carnegie 404 404 100 % 376 376 100 % 
Castellum 187 187 100 % 201 201 100 % 
Eniro 1379 1379 100 % 1455 1455 100 % 
Fabege 182 182 100 % 194 194 100 % 
Hakon Invest 15 251 6,0 % 13 243 5,4 % 
Handelsbanken 7100 7100 100 % 7829 7829 100 % 
Holmen 3811 3811 100 % 3660 3660 100 % 
Hufvudstaden 122 122 100 % 119 119 100 % 
Industrivärden 22 1040 2,1 % 20 22 90,9 % 
Investor 145 109 133 % 91 107 85 % 
NCC 9660 9660 100 % 8881 8881 100 % 
Prevas* 169 169 100 % 230 254 90,6 % 
     273 254 107,5 % 
ProfilGruppen 450 450  100 % 451 451 100 % 
Ratos 28 1824 1,5 % 32 4058 0,8 % 
SAAB 3799 10740 35,4 % 6697 10466 64 % 
Sardus 0 573 0 % 0 880 0 % 
SAS 7602 7602 100 % 5487 5487 100 % 
SEB 9237 9237 100 % 9215 9215 100 % 
Sigma 0 737 0 % 0 961 0 % 
Skanska 11178 11178 100 % 10631 10631 100 % 
SKF 127 1632 7,8 % 169 3079 5,5 % 
SSAB 8464 8464 100 % 7880 7880 100 % 
Uniflex 797 797 100 % 1432 1432 100 % 
Volvo 136 27170 0,5 % 26882 26882 100 % 
Wallenstam 102 103 99 % 134 135 99,3 % 
* = Prevas har valt att redovisa sjukfrånvaron för två populationer 2006, dels 
moderbolaget, dels koncernen.  
 


