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Förord 
Vi vill  börja med att rikta ett stort tack till det företag som vi genomfört fallstudien på och de 

anställda som deltagit, ni vet vilka ni är. Utan er hade inte arbetet vart möjligt. Efter många 

motgångar med att hitta ett företag att undersöka blev vi väldigt glada när ni valde att ställa 

upp och hjälpa oss. Tack för att vi haft en så bra kontakt med er och kunnat bolla information 

fram och tillbaka, det har verkligen gjort detta till ett nöje för oss. 

Vidare vill vi ge ett stort tack till vår handledare Johan Gregeby som trots våra motgångar 

ändå trott på att vi skulle klara av att genomföra denna studie. 

Vi vill även tacka vår handledargrupp som genom flera seminarier bidragit med att ge oss ett 

annat perspektiv på arbetet när vi grävt ner oss för mycket i texten, era oppositioner och 

kommentarer har varit väldigt uppskattade. 

Slutligen vill vi även tacka klasskamrater, vänner och familj för allt stöd under resans gång, i 

både mot- och medvind. 

 

 

Martin Ehrling    Marcus karlsson 

Borlänge den 2 juni 2016  



 

 
 

Sammanfattning 

Bakgrund: Sjukfrånvaron är ett fenomen som snabbt ökar i Sverige idag. Detta är något som 

kostar stora summor pengar varje år men trots detta finns relativt lite forskning på området. 

Den forskning som finns i området undersöker till stor del endast den långvariga 

sjukfrånvaron. Författarna av denna studie har tydligt identifierat en lucka i forskningen vad 

gäller kortvarig sjukfrånvaro. 

Syfte: Denna studie syftar därmed att undersöka storleken på avdelningen samt chefens 

kommunikation och interaktions påverkan på kortvarig sjukfrånvaro.  

Resultat: Undersökningen resultat är sammanställt ur dels en enkät som de anställda på tre 

avdelningar inom ett internationellt produktionsföretag fått besvara och dels tre intervjuer 

genomförda med en HR-chef och två chefer över avdelningarna. Resultatet blev att fem 

kategorikoder identifierades; Avdelningens storlek, Chefens kommunikation och interaktion, 

Frånvarokultur, Arbetsuppgifter och Hälsoarbete. 

Slutsats: Den främsta slutsats som denna undersökning resulterat i är att storleken på 

avdelningen påverkar de anställdas möjlighet snarare än deras tendens till att vara kortvarigt 

sjukfrånvarande. Den faktor som istället anses påverka den kortvariga sjukfrånvaron är hur 

chefen kommunicerar och integrerar med de anställda. Fokus bör därmed läggas vid denna 

faktor i försök att antingen minska eller kontrollera den kortvariga sjukfrånvaron på 

avdelningen 

Nyckelord: kortvarig, sjukfrånvaro, faktorer, storlek, chef, kommunikation, interaktion 

  

  



 

 
 

Abstract 

Background: Sickness absence is a phenomenon on a rise in todays Sweden. This is costing 

large sums of money every year, but despite this, there is relatively little research in the field. 

The current research has its focus, for the most part, on long-term sickness absence. The 

authors behind this study have therefore identified a clear gap of research regarding the short-

term sickness absence. 

Aim: With this study, the aim is therefore to examine the size of the workplace along with the 

managers communication and interactions effect on the short-term sickness absence. 

Results: The results of the study are produced through a survey to the employees of three 

departments within a international production company and through three interviews 

performed with a HR-manager and two managers over the departments. The study resulted in 

the identification of five category codes; The size of the department, The managers 

communication and interaction, Absence culture, Assignments and Health. 

Conclusion: The primary conclusion that this study result in is that the size of the workplace 

affect the employees possibilities rather than affecting their tendency to have short-term 

sickness absence. The factor which instead is considered to affect the short-term sickness 

absence is how the manager communicates and integrates with the employees. Therefore, the 

focus should be aimed at this factor in attempts to either decrease or control the short-term 

sickness absence at the workplace. 

Keywords: short-term, sickness absence, factors, size, manager, communication, interaction 

 

 
 
  



 

 
 

Begreppsdefinition 

Avdelning –  Huvuddel av ett företag (NE, 2016), kan även i enkätsvaren hänvisa till 

avdelningsmoment i produktion. 

Arbetsplats – I detta arbete används arbetsplats synonymt med avdelning. 

Frånvarokultur - “the set of shared understandings about absence legitimacy ... and the 

established 'custom and practice' of employee absence behavior and its control" (Nicholson & 

Johns, 1985). 

Kortvarig sjukfrånvaro - Avser de sjukfrånvarodagar som individen erhåller ersättning för i 

form av sjuklön, d.v.s. de två första veckorna (SCB, u.å) 

Långvarig sjukfrånvaro - Avser de sjukfrånvarodagar som individen erhåller ersättning för 

i form av sjukpenning, d.v.s. längre än två veckor. (SCB, u.å) 

Sjuknärvaro – När en individ går till arbetet trots sjukdom. 

Sjukpenningtal -  Är ett mått som baseras på antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning 

och rehabiliteringspenning. (Försäkringskassan, u.å) 

Sjukskrivningskultur – Lindbeck, Palme & Persson (2004) beskriver att 

sjukskrivningskulturer får upphov ur att det är socialt accepterat att vara sjukskriven. 
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1. Introduktion 

I detta kapitel kommer undersökningens ämne, en diskussion kring problemet, en 

problemformulering och undersökningens syfte att tas upp.  

1.1 Ämne   

Ämnet för denna studie är sjukfrånvaro i företag. Idén till detta framkom efter att radio och 

flertalet dagstidningar diskuterade just ämnet sjukfrånvaro. Det som framkom ur 

diskussionerna var att sjukfrånvaro är ett stort problem i Sverige samt att det finns relativt lite 

forskning kring området, då främst i undersökningar kring hur företaget påverkar 

sjukfrånvaron.  

 

1.2 Problembakgrund 

Sjukpenningtalet är beskrivet av Försäkringskassan (2015) som antalet utbetalda nettodagar 

med arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning och sjukpenning per medborgare mellan 

16-64 år som är försäkrad (exklusive försäkrade med hel-, sjuk- eller aktivitetsersättning). 

Måttet beräknas över en 12-månadersperiod.  

 

Som visat i diagrammet ovan, har sjukpenningtalet för den svenska arbetsmarknaden haft en 

varierad utveckling de senaste 20 åren. Runt år 2002 var talet som högst och mellan åren 

2002 och 2010 halverades den ersatta sjukfrånvaron (Försäkringskassan, 2015). Kring 2010 

skedde en vändning i utvecklingen och sjukpenningtalet har sedan dess ökat. 
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Wikman & Marklund (2003) har synen på sjukanmälningar att de är ett resultat av 

konjunkturläget i landet. Detta resonemang grundas i observationer att sjukfrånvaron är låg 

under lågkonjunktur och hög under högkonjunktur. Vidare beskrivs anställningsförhållanden 

under en lågkonjunktur som mer osäkra vilket enligt författarna kan innebära att de anställda 

är mer försiktiga med att utnyttja sjukledighet. (Wikman & Marklund, 2003) 

Ökningen av sjukskrivningar är något som kan kosta Sverige mycket pengar, Vikström skrev 

i DN:  

"En besparing på 20 miljarder kronor. Det skulle bli effekten om hela 

Sveriges arbetskraft skulle korttidssjukskriva sig lika sällan som de som 

jobbar i de minsta, privata företagen, enligt en beräkning som DN gjort i 

samarbete med Företagarna." (DN, 2003)  

I en artikel av Alexanderson (1998) undersöks cirka 320 studier inom området arbetsfrånvaro, 

med fokus på sjukfrånvaro. I den artikeln förs det fram ett synsätt på kortvarig sjukfrånvaro 

som en rehabiliteringsmetod enligt mönstret: ”Strain – Short sickness absence - Health”. Med 

detta antyder författaren att möjligheten för den anställda att själv anmäla in kortvarig 

sjukfrånvaro kan resultera i färre långvariga sjukfrånvaro tillfällen. (Alexanderson, 1998) 

Sjukanmälningarna i Sverige har sedan 2003 minskat, men under 2011 började 

sjukpenningtalet öka igen. En förklaring till ökningar av sjukanmälningar kan finnas i 

argumentationen av Lindbeck, Palme och Persson (2004) om den förändrade attityden till 

sjukskrivning:  

"En ytterligare förklaring som framförts är att samhällets normer och 

attityder till sjukskrivning har ändrats. Tanken är att det skulle vara mer 

socialt acceptabelt att vara sjukskriven, utan att vara direkt 

arbetsoförmögen, om fler människor i ens omgivning också är sjukskrivna" 

(Lindbeck, Palme & Persson, 2004)  

Lindbeck et. al. (2004) skriver även att detta kan leda till speciella sjukskrivningskulturer på 

arbetsplatser som ett resultat av den ökade sociala acceptansen att vara sjukskriven. Jan 

Rydh, regeringens dåvarande utredare i sjukskrivningsfrågor, säger i en intervju med DN 

(2003) att sjukfrånvaron är lägre i företag där de anställda har en uppgift som bara de kan 
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sköta och att detta är ett typiskt exempel från småföretagare. Gunnar Aronsson, dåvarande 

professor på Arbetslivsinstitutet, säger i en intervju med DN (2003) att han lutar åt att 

anledningen till de låga sjukskrivningarna i småföretag är att det finns ett "socialt tryck" från 

chef- eller ägarkontroller. Han säger även att det kan finnas ett större hänsynstagande i de 

mindre företagen där de anställda hjälps åt att täcka upp för den som är sjuk eller inte kan 

prestera som vanligt, detta då de vet att det kanske är de själva som är sjuka nästa vecka. 

Försäkringskassan (2012) har gjort en studie om sjukskrivningar i olika typer av företag och 

har kommit fram till att förekomsten av sjukskrivningar är högre bland personer som saknar 

möjlighet att anpassa sitt arbete efter sin hälsa, till exempel genom att förkorta arbetstiden 

eller byta arbetsuppgifter. Detta går i sin tur att koppla till Aronssons (DN, 2003) påstående 

att det finns ett större hänsynstagande i mindre företag där de anställda har en större 

benägenhet att hjälpa varandra vid problemsituationer. Storleken på en arbetsplats kan 

därmed påverka dess sjukskrivningskultur. Ola Rylander, dåvarande statistikchef på SCB, 

tror att det låga sjukskrivningstalet bland småföretagare beror på att de behöver mindre 

personal och kan sålla bort de som inte verkar friska (DN, 2003). Detta är något som Jan 

Rydh inte håller med om och påstår:  

"Vi har inte funnit att småföretagen av någon märklig anledning skulle ha 

lyckats anställa friskare personer" (DN, 2003) 

Ur en magisteruppsats av Malm (2014) presenteras ytterligare teorier om att kommunikation 

och interaktion mellan olika hierarkiska nivåer påverkar sjukfrånvaron. Detta påvisas även i 

en undersökning av företag med långtidsfriska medarbetare, genomförd av Ahlberg, 

Bergman, Ekenvall, Parmsund, Stoetzer, Waldenström & Svartengren (2008). 

"I företag med låg sjukfrånvaro har man en mer generell ledarskaps 

filosofi och utvecklade program för ledarskapsutbildning, bland annat i 

personlig utveckling och arbetsmiljöarbete. Man vill ha ledare som inte 

enbart ser produktionsmål och tekniska hinder, utan även ser individen och 

får gruppen att fungera, som uppmuntrar och inspirerar, som inbjuder till 

deltagande i beslutsprocesser och har förmågan att delegera. En ledare 

som understödjer en utveckling av medarbetarna, är tydlig med krav men 

även med feedback och uppmuntran och stöd." (Ahlberg et.al., 2008) 
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Vidare argumenterar Ahlberg et.al. (2008) för att företag med låg sjukfrånvaro har stor 

kännedom och kunskap om verksamheten och dess komplicerade processer. Dessa har även 

kännedom om att svårigheter uppstår men att man genom tid, öppenhet och envishet kan 

överkomma problemen. 

Sambandet mellan arbetsplatsens storlek och sjukfrånvaro undersöks ingående av Lindgren 

(2012), som konstaterar att det inte är lika lönsamt för stora företag att göra dyra 

investeringar för att minska sjukskrivningarna då detta inte är en lika stor kostnad som för de 

små företagen. Studien av Lindgren (2012) grundas i statistik från Försäkringskassan vilket 

innebär att de sjukfrånvarotillfällen som studeras alla överstiger 14 dagar (vid vilken period 

Försäkringskassan tar över ärendet från företaget). Detta innebär att den kortvariga 

sjukfrånvaron inte har undersökts vilket lämnar utrymme för vidare undersökning. 

1.3 Problemformulering 

Sjukfrånvaro fortsätter att öka och i förhoppning om att minska både den kort- och långvariga 

sjukfrånvaron behövs mer information kring faktorer som påverkar fenomenet. Det finns en 

del forskning på området långvarig sjukfrånvaro medan den kortvariga är mer sällan 

undersökt. Bristen på forskning om faktorer bakom kortvarig sjukfrånvaro blir därmed 

problemet för denna undersökning. 

Efter en tidigare genomförd litteraturstudie kring företags sjukfrånvaro har författarna av 

denna studie fått en förutfattad mening om att den kortvariga sjukfrånvaron till stor del 

grundas i storleken på avdelningarna (sett ur antalet anställda) samt hur kommunikationen 

och interaktionen mellan chefer och anställda fungerar.  

Vid insamlingen av data till en tidigare litteraturstudie insåg författarna att det fanns en 

överväldigande del forskning kring den längre sjukfrånvaron medan den kortvariga 

sjukfrånvaron saknade samma mängd av forskning. Detta väckte i sin tur funderingar om den 

kortvariga sjukfrånvaron kan undersökas på liknande vis som den långvariga sjukfrånvaron 

och om det är liknande faktorer som spelar in. I majoriteten av den forskning som undersökts 

dyker faktorer som storlek, kommunikation och frånvarokultur upp (Lindgren, 2012; Szücs 

et.al., 2003; Malm, 2014; Ahlberg et.al., 2008; Nicholson & Johns, 1985). I samband med 

detta får författarna tankar som: påverkar arbetsplatsens storlek även den kortvariga 
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sjukfrånvaron, och kan chefens kommunikation och interaktion påverka den kortvariga 

sjukfrånvaron?. 

1.4 Syfte 

Arbetets syfte är att undersöka storleken på avdelningen samt chefens kommunikation och 

interaktions påverkan på kortvarig sjukfrånvaro. På så sätt avses arbetet bidra till en ökad 

förståelse av vad som påverkar den kortvariga sjukfrånvaron. Genom en ökad förståelse av 

vad som påverkar den kortvariga sjukfrånvaron kan arbetsmiljö och hälsa förbättras på 

avdelningen. 
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2. Metod 

I följande metodkapitel presenteras det angreppssätt och metod som undersökningen 

använder. Kapitlet avslutas även med att undersökningens val av företag, avdelningar,, 

datainsamling samt metod för dataanalys presenteras. 

 "Metod och systematik är kärnan i all vetenskap" (Rienecker & Jørgensen, 2014)  

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 

"Forskningsarbetet skiljer sig åt på ett påtagligt sätt om man arbetar med empiri som 

utgångspunkt (ett induktivt angreppssätt) eller utifrån befintliga begrepp och teorier (ett 

deduktivt angreppsätt)." (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014) 

2.1.1 Induktiv 

Den induktiva ansatsen grundas i att slutsatser hämtas ur empirin. I och med detta används 

verkligheten som utgångspunkt för slutsatser och en svaghet med detta är att en undersökning 

väldigt sällan innefattar alla möjligt genomförbara uppfattningar av verkligheten. Detta gör 

att det så småningom kan upptäckas undantag för en induktivt härledd slutsats. (Eriksson & 

Hultman, 2014) 

Bjereld, Demker, Hinnfors (2009) skriver att ett annat exempel på induktion är när forskaren 

har en viss förförståelse för ett område och försöker utveckla teorier om ett annat område. 

Vidare skriver Bjereld et. al. (2009) att de teorier man får fram genom den induktiva ansatsen 

ofta är av större intresse än verkligheten, då ifrågasättande av dessa teorier kan vara mycket 

fruktbärande. 

Vid analysen av det resultat som framkommer går det sedan, förhoppningsvis, att identifiera 

mönster som i sin tur kan bilda preliminära hypoteser. (Myers, 2013) 

2.1.2 Deduktiv 

En studie utförd i en deduktiv ansats grundas i en modell eller teori som används för att fatta 

en logisk slutsats. Dessa modeller är i regel logiskt uppbyggda och om en modell är 

användbar vid just en studie avgörs genom huruvida premisserna är giltiga för den givna 

situationen. (Eriksson & Hultman, 2014). Popper (1997) skriver att det finns fyra olika 

tillvägagångssätt för att testa en deduktiv teori, det första sättet är att göra en logisk 
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jämförelse av slutsatserna, det andra är att undersöka teorins logiska form, det tredje är att 

jämföra teorin med andra teorier. Slutligen skriver Popper (1997) även att man kan testa en 

teori genom empiriska tillämpningar av slutsatserna, för att på så sätt undersöka om teorin 

lever upp till verkligheten. 

2.1.4 Val av vetenskapligt angreppssätt 

Valet av vetenskapligt angreppssätt blir att utföra undersökningen med hjälp av en blandning 

av ett induktivt och deduktivt angreppssätt. Detta då författarna avser att, genom tidigare 

presenterade faktorer bakom långvarig sjukfrånvaro, samla in empiri. Därigenom formulerar 

författarna slutsatser eller forskningsfrågor, angående faktorer bakom kortvarig sjukfrånvaro, 

som sedan går att undersöka vidare i framtiden. Användandet av tidigare teori gör 

angreppsättet till delvis deduktivt, men då avsikten är att framföra nya slutsatser om just 

kortvarig sjukfrånvaro blir det även induktivt. 

 

2.2 Metodval 

Nedan presenteras de två vanligaste metoderna för vetenskapliga undersökningar samt 

motivering till den valda metoden. 

2.2.1 Kvalitativ 

Det finns två stora samhällsvetenskapliga metoder, kvalitativ och kvantitativ, där den 

kvalitativa metoden primärt kännetecknas av ett förstående syfte, enligt Holme & Solvang 

(1997). Istället för att se över om informationen har en generell giltighet så samlas den för att 

ge en djupare förståelse över problemet som studeras. Vidare är även närhet till studieobjektet 

ett kännetecken för den kvalitativa metoden, forskaren ställer sig i ett jag-du-förhållande till 

det undersökta.  (Holme & Solvang, 1997) 

2.2.2 Kvantitativ 

Historiskt sett bygger den kvantitativa metoden på ett ideal om objektiv vetenskap. Därmed 

lägger den upp forskningen på ett sådant sätt att forskaren tar avstånd ifrån det den studerar i 

form av ett jag-det-förhållande. (Holme & Solvang, 1997) 
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2.2.3 Val av metod 

Den metod som författarna valt för denna undersökning är en kombination av både kvalitativ 

och kvantitativ. Sett till undersökningen som detta arbete handlar om blir det till största del 

den kvalitativa metoden som används. Detta då studien av enbart ett företag kommer att bidra 

till en djupare förståelse över problemet kortvarig sjukfrånvaro men inte på den nivå att det 

finns en generell giltighet, då studien inte är tillräckligt omfattande. Den kvalitativa metoden 

passar därför väldigt bra då undersökningen avser att skapa en förståelse för vad som 

påverkar den kortvariga sjukfrånvaron snarare än att konkret bevisa relationer med 

sjukfrånvaron och faktorer inom företaget. Studiens kvantitativa delar utgörs av enkätens 

strukturerade frågor, vilka är ytterst mätbara och går att använda igen vid nya studier. 

 

2.3 Fallstudie 

Eriksson och Hultman (2014,) beskriver fallstudier som den forskningsstrategi forskaren 

väljer när studieobjektet ofta är nära sammankopplat med det sammanhang forskaren är 

intresserad av. Det kan till exempel handla om en fallstudie av ett företag i förändring när 

forskaren har ett intresse för sammanhanget förändring i företag. Vidare argumenteras att 

olika datakällor (triangulering) används för att undvika risken att beskrivningen blir 

obalanserad. (Eriksson och Hultman, 2014). Yin (2011) skriver att behovet av triangulering 

är mindre om det finns möjlighet att göra en ljudupptagning av till exempel en intervju, detta 

då en ljudupptagning säkerställer att validiteten på det insamlade materialet är tillräckligt 

stark. 

2.3.1 Val av forskningsstrategi 

Vid denna undersökning avser författarna använda forskningsstrategin fallstudie. Detta då 

undersökningen grundas i informationen från enbart ett företag och författarna avser därmed 

förmedla en djupgående bild av situationen på företaget. Genomförandet av flera intervjuer 

och enkäter resulterar i en närhet till forskningsobjektet. Då dessa undersökningar avser att 

undersöka den kortvariga sjukfrånvaron i sin verkliga miljö blir en fallstudie ett naturligt val 

för författarna.  

 



 

9 
 

2.4 Val av företag, avdelningar och datainsamling 

Vid valet av företaget togs kontakt med flertalet företag inom olika branscher. Dock visade 

det sig att alla utom ett företag var villiga, eller hade möjlighet, att ställa upp i 

undersökningen. Kontakten med företagen var genom mail och vid svar fortsatte 

kommunikationen över telefon. 

Undersökningen genomförs på ett internationellt produktionsföretag och vid undersökningen 

har kontakt tagits med en av företagets produktionsanläggningar. Bland de anställda på 

produktionsanläggningen har författarna identifierat tre lämpliga avdelningar av olika storlek 

(då definierat utifrån antalet anställda). Urvalet har valts till dessa tre då de innehar de 

kriterier som behövs för att uppfylla datainsamlingens validitet. De kriterier som krävdes av 

urvalet var att avdelningarna var olika stora, att två avdelningarna har samma chef och en 

avdelning har en annan chef. Då avdelningarna är av olika storlek hoppas författarna att 

kunna urskilja storlekens påverkan på den kortvariga sjukfrånvaron. Genom att avdelningarna 

har olika chefer ämnar författarna att kunna urskilja om faktorn kommunikation och 

interaktion påverkar den kortvariga sjukfrånvaron. Svårigheten med att undersöka dessa 

faktorer är att kunna isolera den faktor man vill undersöka, men genom att undersöka 

avdelningar med de tidigare nämnda kriterierna avser författarna att kringgå dessa 

svårigheter. 

2.4.1 Litteratursökning 

Vid litteraturstudien till denna undersökning har författarna identifierat att det finns en 

betydligt större mängd forskning som täcker området svensk långvarig sjukfrånvaro (long-

term sick-leave) än svensk kortvarig sjukfrånvaro (short-term sick-leave). Sökningar som lett 

fram till denna slutsats är gjorda i databaserna "Google Scholar" och Högskolan Dalarnas 

"Summon@Dalarna". Nedan följer de nyckelord som använts vid sökningarna:  

(kort) AND (sjukfrånvaro) AND (sverige)  

(kortvarig) AND (sjukfrånvaro) AND (sverige)  

(short) AND (sick-leave) AND (sweden)   

(short) AND (sickness-absence) AND (sweden)   

(short-term) AND (sick-leave) AND (sweden)  
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(short-term) AND (sickness-absence) AND (sweden) 

Dessa sökningar gav enbart ett resultat på fåtalet undersökningar på kortvarig sjukfrånvaro i 

Sverige och de få som fanns var inte relevanta för denna forskning då de antingen var äldre 

eller berörde ett annat område än just faktorerna storlek och chefens kommunikation och 

interaktion. 

2.4.2 Enkät 

Till det företag som studien grundas i kommer en frivillig enkät att delges till samtliga 

anställda  i de tre avdelningar som undersöks. Enkäten har både öppna och icke-öppna frågor. 

Trost (2014) skriver att öppna frågor är icke-strukturerade frågor utan svarsalternativ medan 

de icke-öppna frågorna har fasta svarsalternativ. De frågor som har fasta svarsalternativ i 

denna undersökning frågar om enkla och tydliga saker medan skrivfrågorna hanterar 

respondenternas åsikter. Enkäten delas ut i pappersformat, antingen via författarna eller 

chefen för avdelningen beroende på vilken nivå av access som författarna tillåts. Frågorna i 

enkäten avser finna svar till vilken orsak som de anställda oftast sjukanmäler sig över och 

enkäten behöver vara anonym för att få de mest ärliga svaren. Detta då ämnet ifråga kan vara 

känslig information om man till exempel har sjukanmält sig från jobbet utan att vara sjuk. 

Insamling av enkäter kommer att ske genom att respondenterna samlar ihop dem, för att 

stärka respondenternas anonymitet, innan upphämtning sker av författarna. 

Författarna har valt att använda sig av enkäter då detta är ett effektivt sätt att nå ut till en 

större mängd respondenter. Enkäten kommer att resultera i en bättre insikt i hur de anställda 

på avdelningarna ser på kortvarig sjukfrånvaro utan att ta upp alltför mycket tid för både de 

anställda och författarna. Information om kortvarig sjukfrånvaro kräver enligt 

Personuppgiftslagen (Justitiedepartementet, 1998:204) ett medgivande och kan därmed ses 

som ett känslig ämne. Enkäter är då ett bra sätt att kunna nå ut till varje anställd enskilt och 

för att därmed säkerställa att respondenten inte känner sig kränkt samtidigt som inget 

grupptryck eller motsvarande påverkar de svar som respondenten ger.  

Nedan presenteras avdelningarna som undersöks: 

Avdelning A består av anställda på företagets Customer Service Center (förkortat CSC) och 

enkäter delas ut till 32 av 32 respondenter varav 22 svarade (svarsfrekvens på  68,8 %). 



 

11 
 

Avdelning B består av anställda på en underhållsavdelning inom företaget och enkäter 

delades ut till 12 av 12 respondenter varav 12 svarade (svarsfrekvens på 100 %). 

Avdelning C består av anställda ingenjörer och enkäter delades ut till 7 av 7 respondenter 

varav 6 svarade (svarsfrekvens på 85,7 %). 

Enligt Trost (2014) så ger enkätundersökningar vanligtvis svarsfrekvenser på mellan 50-75%. 

I samtliga tre utskick i denna undersökning ligger svarsfrekvensen i detta spann vilket leder 

till att författarna avser att det inte krävs någon bortfallsanalys. 

2.4.3 Intervjuer  

Intervjuer kommer att genomföras med företagets chef för Human Resources (hädanefter 

förkortat HR) samt chefer på de avdelningar som studeras och syftet med intervjuerna är att 

samla in information kring de anställdas korta sjukfrånvaro från ytterligare källor än enbart 

de anställda. Dessa tre utgör undersökningens informanter. Intervjun med HR-chefen avses 

ge en grövre inblick i företagets kortvariga sjukfrånvaro generellt. När cheferna för 

avdelningarna intervjuas är avsikten att det kommer att ge mer detaljerade svar kring hur den 

kortvariga sjukfrånvaron ser ut på just deras avdelning. Intervjuerna med dessa chefer avser 

även ge en inblick i hur deras ledarskap ser ut och då främst med fokus på deras 

kommunikation och interaktion med anställda. 

Vid genomförandet av en intervjun kan forskaren utgå ifrån tre olika tillvägagångssätt; 

ostrukturerad, halvstrukturerad och strukturerad. Dessa tre tillvägagångssätt medför alla olika 

för- och nackdelar, bland annat är en fördel med den ostrukturerade intervjun att man 

kommer djupare inom ett område samtidigt som nackdelen blir att detta kräver en skicklig 

intervjuare (Eriksson & Hultman, 2014). Intervjun till denna undersökning kommer att 

genomföras halvstrukturerad, vilket innebär att en intervjuguide med samtalsämnen 

produceras i förväg. Dessa färdigproducerade samtalsämnen är till för att varsamt styra 

informanten i avsedd riktning utan att skapa den frustration som kan uppstå vid för utstakade 

frågor eller svarsalternativ (Repstad, 2007). I undersökningen är intervjuguiden till för att 

underlätta och säkerställa att inget informationsämne utelämnas, intervjuguiden ska dock inte 

följas blint. Detta då Repstad (2007) menar att en för detaljerad intervjuguide kan medföra att 

en tyst och passiv informant blir att fatta sig ännu mera kortfattat om det blir för många 

frågor. Vid undersökningens intervjutillfällen kommer fyra samtalsämnen att diskuteras där 

informanten får dela med sig av sina åsikter och erfarenheter på området. De samtalsämnen 
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som avses diskuteras är: "Informantens roll och ansvarsområde", "Kommunikation och 

interaktion mellan chef och anställda", "Företagets policy gällande kortvarig sjukfrånvaro" 

och "Kortvarig sjukfrånvaro". 

Nedan presenteras informanterna för intervjuerna: 

HR-chef (intervju den 6 maj): Företagets HR-chef har haft sin befattning sedan den 1 

januari 2014. Dennes roll innebär ett ansvar för personalavdelningen och HR-frågor, samt är 

medlem i ledningsgruppen. En intervju med HR-chefen görs då denne har kunskap kring hur 

den kortvariga sjukfrånvaron ser ut på samtliga avdelningar. 

Chef över avdelning A (den 6 maj): Chefen över avdelning A (vidare under namnet chef A) 

är ansvarig för företagets Customer Service Center (CSC), har 32 stycken anställda och har 

sedan starten av avdelningen, för 6 år sedan, varit chef där. Rollen innebär att ha kontakt med 

många kunder i hela världen och chef A beskriver det som att vara en spindel i ett nät, där 

avdelningen är mittpunkten för en stor del av kommunikationen mellan kunderna och 

företaget. 

Chef över avdelning B och C (den 13 maj): Chefen över avdelning B och C (vidare under 

namnet chef BC) är chef för fem grupper med varierande arbetsuppgifter, dessa grupper har 

alla en gruppchef som ansvarar för gruppen och rapporterar till chef BC som totalt har 53 

anställda att ansvara för. 

2.4.4 Transkribering 

Vid undersökningens intervjutillfällen kommer dubbla ljudinspelningar att genomföras, 

utifall något oväntat skulle inträffa med en av inspelningsapparaterna. Repstad (2007) 

beskriver fördelarna med att spela in intervjuer som många, till exempel medför detta att 

intervjuaren kan koncentrera sig på vad som faktiskt sägs av informanten och komma med 

följdfrågor. En annan fördel är att inspelningen kan plocka upp med vilket tonfall 

informanten säger något, vilket kan vara svårt att få med i en anteckning (Repstad, 2007). 

Som en tredje fördel bidrar ljudinspelningar till att transkriberingen av intervjun blir mer 

korrekt, då den blir utan de filtreringar som automatiskt medkommer anteckningar och minne 

(Reptsad, 2007). En nackdel med inspelningen är dock att vissa informanter kan blir 

hämmade av en ljudinspelning (Repstad, 2007). Vid övervägagande anser dock författarna att 
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fördelarna med ljudinspelningar är större en nackdelarna och väljer därför att göra en 

ljudinspelning. 

Transkriberingen av intervjuerna kommer sedan att ske genom att författarna lyssnar på 

inspelningen samtidigt som de skriver ner det som sägs. Det som antecknas kommer att vara 

ordagrant enligt inspelningen med undantag för lyssnande instämmanden från intervjuarna så 

som; "Mm" eller "Okej". Allt annat som avses vara relevant kommer att finnas med i 

transkriberingen. Med detta sagt kommer därmed information som riskerar informanten eller 

företagets anonymitet att markeras och anonymiseras. 

2.5 Etiska regler 
Utifrån Högskolan Dalarnas (2013) dokument Forskningsetiska anvisningar för examens- 

och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna har författarna tagit upp vissa etiska aspekter som 

undersökningen är påverkad av. Dessa är: frivillighet, information om undersökningen och 

anonymitet. 

Att enkäten var frivillig att besvara framkom i det första kontaktmailet till företaget och 

meddelades till chef för respektive avdelning. Därmed avser författarna att frivilligheten inte 

kan ifrågasättas då de som svarat aktivt gett sitt samtycke och inte befinner sig i någon 

beroendeställning till de som genomför studien. 

I enkätens missivbrev och innan varje intervju presenterades undersökningens innehåll. Detta 

för att säkerställa att respondenter och informanter är medvetna om vad de bidrar med 

information till. 

Författarna ansåg att det var av relevans att företaget redan från början blev utlovade 

anonymitet och att detsamma gäller deras anställda. Detta då företagets kortvariga 

sjukfrånvaro kan ses som kännslig information och att de anställdas hälsa klassas som 

känsliga uppgifter enligt Personuppgiftslagen. Denna anonymitet påvisades därför vid den 

första kontakten med företaget och tas även upp i enkätens missivbrev. 
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2.6 Metod för analys 

Sohlberg & Sohlberg (2013) skriver att Popper (Karl R.) menar att det inte slutgiltigt går att 

verifiera påståenden om verkligheten och att hur stark bekräftelse det än tycks finnas kommer 

det uppstå omständigheter som den har svårt att redogöra för. Yin (2011) skriver att det finns 

fem faser vid analys av kvalitativa data och det är utifrån dessa som insamlad data i denna 

undersökning analyseras.  

2.6.1 Fas 1: Sammanställning  

Analysen inleds med att insamlad data sammanställs och sorteras för att på så sätt, i viss 

bemärkelse, bilda en databas (Yin, 2011). I denna undersökningen består fas 1 av att 

informationen i enkäterna sammanställs så att alla svar presenteras tillsammans 

(svarsalternativs frågor i ett Excel ark och skrivsvar frågor i ett Word dokument) och att de 

genomförda intervjuerna transkriberas. Sammanställningen av enkätsvaren kommer att 

genomföras av båda författarna och detsamma gäller för transkribering av intervjuer. Då 

inspelningar finns från intervjutillfället ökar säkerheten i att de transkriberas korrekt och i sin 

fullständighet. Detta då författarna kan lyssna om på intervjuerna flertalet gånger vid behov. 

2.6.2 Fas 2: Demontering  

Yin (2011) kommenterar att det finns flertalet olika sätt att demontera insamlad data genom 

men att det även är tillåtet att forskaren utvecklar sin egen demonteringsprocess då fasta 

rutiner saknas. Ett alternativ är att data demonteras genom kodning i initial kod (första nivån) 

och kategorikod (andra nivån) (Yin, 2011). Demonteringsfasen i den här undersökningen 

grundas i idéerna av initiala koder och kategorikoder. Först identifierats initialkoder i 

intervjuernas svar och svaren på enkätens skrivfrågor. Dessa initialkoder kan även beskrivas 

som nyckelord eller nyckelfraser. Vidare kommer dessa initialkoder att tilldelas 

kategorikoder utifrån dess innehåll. Båda författarna kommer att arbeta med identifikationen 

av både initialkoder likväl kategorikoder. Detta för att öppna en kommunikationsprocess och 

minska risken för felkodning. 

2.6.3 Fas 3: Remontering  

I det tredje momentet ska kategorikodningen användas för att söka mönster i insamlad data. 

Dessa mönster kommer sedan att presenteras i en tabell där kodningen från varje källa (HR-

chef, chef A, chef BC, avdelning A, avdelning B, avdelning C) kommer att presenteras på en 
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egen rad medan kolumnerna kommer att presentera de teman som identifieras. Anledningen 

till att de identifierade kategorikoderna och citaten kommer att presenteras på detta sätt är för 

att läsaren enkelt och smidigt ska kunna urskilja vilka citat som kopplas till vilket tema. 

Samtidigt ger tabellen en klar och tydlig bild över vilken informant eller respondentgrupp 

som påstår vad. 

2.6.4 Fas 4: Tolkning  

Även fast det inte finns en fast definition av vad som utgör en bra tolkning så finns det 

attribut som forskaren kan avses eftersträva; fullständighet, skälighet, empirisk korrekthet, 

mervärde och trovärdighet (Yin, 2011). Dessa fem attribut kommer författarna att ha i åtanke 

när tolkningarna genomförs i denna undersökning och vidare går arbetet igenom varje 

attribut. Med fullständighet menas att tolkningen har en början, en mitt och ett slut (Yin, 

2011). I detta arbete avser författarna se till att alla de tolkningar som fattas beskrivs med en 

tydlig grund och avslut. Skälighet innebär att andra kan komma till samma tolkning som 

forskaren (Yin, 2011). Detta kommer författarna i denna undersökning att arbeta med genom 

att noggrant överväga alla tolkningar som förs fram för att undvika att de saknar grund. 

Empirisk korrekthet innebär att de tolkningar som görs ska vara rättvisa till datan (Yin, 

2011). I och med detta kommer författarna att lägga stor vikt på att förstå vad som 

informatorn eller respondenten sagt för att inte “lägga orden i mun”. Med mervärde menas att 

de tolkningar som fattas inte är upprepningar av vad som redan finns (Yin, 2011). För att se 

till att tolkningarna besitter ett mervärde kommer de att skapas ur data för att sedan jämföras 

med tidigare forskning, inte tvärtom att tidigare forskning appliceras på datan. Det sista 

attributet är trovärdighet och handlar om huruvida kollegor inom samma fält som forskarna 

kommer att kritisera eller godta tolkningen (Yin, 2011). För att stärka trovärdigheten kommer 

författarna själva att ifrågasätta varandras och sina egna teorier 

2.6.5 Fas 5: Slutsatser  

Enligt Yin (2011) så bör fullt genomförda empiriska studier resultera i en eller flera 

slutsatser. Då denna undersökning är en fallstudie avser författarna inte härleda några direkt 

generaliserbara slutsatser, resultatet kan dock bli generaliserbart i en större kontext om 

liknande resultat skulle förekomma vid fallstudier av liknande företag. 
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3. Litteraturöversikt  

De områden inom ämnet sjukfrånvaro som följande litteraturstudie fokuserar på är: 

avdelningens storleks påverkan, chefens kommunikations och interaktions påverkan och 

frånvarokultur. 

3.1 Avdelningens storlek 

I den litteraturstudie som genomfördes inför denna undersökning identifierades flera texter 

och författare som anser att storleken på ett företag har en direkt påverkan på frekvensen av 

sjukfrånvaro inom företaget. Dessa texter, skrivna av Lindgren (2012) och Försäkringskassan 

(2015), visar genom sina undersökningar att ett företags storlek faktiskt påverkar 

sjukfrånvaron. 

Lindgren (2012) har gjort en undersökning där han undersökt över 5 000 000 olika fall ur 

Försäkringskassans register över sjukskrivningar. Resultatet av undersökningen visade ett 

positivt samband mellan företags storlek och frekvensen av sjukskrivningar. Sambandet 

visade att stora företag oftare har fler men kortare sjukskrivningar (fortfarande över 14 dagar) 

medan de mindre företagen har färre men något längre sjukskrivningar. Lindgren (2012) 

skriver att detta samband kan som tidigare nämnt bero på att stora företag med många 

anställda har mindre incitament att göra dyra investeringar för att minska sjukskrivningarna 

då dessa inte är en lika stor kostnad som för små företag med få anställda. 

"Den empiriska analysen som har genomförts ovan kan således säga ha 

gett ett relativt tydligt svar på frågan huruvida det positiva sambandet 

mellan arbetsplatsstorlek och (långvarig) sjukfrånvaro främst beror på att 

sjukskrivningar är vanligare eller mer varaktiga på stora arbetsplatser" 

(Lindgren, 2012) 

En undersökning gjord av Försäkringskassan (2015) om sjukfrånvarons utveckling säger att 

frekvensen av sjukanmälningar har ett starkt samband med hur många i företaget som 

potentiellt kan vara sjuka. Ju fler anställda företaget har desto fler kommer att vara 

sjukanmälda. 

Båda dessa undersökningarna använder sig av Försäkringskassans sjukskrivningsregister som 

underlag vilket resulterar till att de endast visar resultaten av sjukskrivningar på 15 dagar eller 
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mer, undersökningar av kortare sjukanmälningar finns oftast endbart hos företagen själva 

vilket kan vara svårare att få tillgång till. Detta är överlag det som är vanligast när man 

kommer till forskningen kring sjukskrivningar och det syns en tydlig lucka i forskningen som 

finns i nuläget. Antalet studier som fokuserar på att undersöka de kortare sjukanmälningarna 

är väldigt få och ger därför författarna en bra vinkel att undersöka problemet ur. 

 

3.2 Chefens kommunikation och interaktion 

Genom litteraturstudien framkom tre artiklar som, i viss mån, talar om sambandet mellan 

sjukfrånvaro och den kommunikation eller interaktion som medarbetaren har med sin chef. 

Dessa är Szücs, Hemström & Marklund (2003), Malm (2014) och Ahlberg et al. (2008). 

Undersökningen som genomfördes av Szücs et.al. (2003:) påvisar ett samband mellan 

organisatoriska faktorer och långvarig sjukfrånvaro. Undersökningen genomfördes på 

kommunala arbetsplatser och resulterade i att den organisatoriska faktor som främst 

påverkade ohälsan inom organisationen var oro för omorganisation (Szücs et.al., 2003). 

Denna faktor är något som kan ses som en bieffekt av en struktur med sluten kommunikation. 

Szücs et.al. (2003) för fram tre hypoteser om organisatoriska faktorer som kan skapa ohälsa. 

Dessa hypoteser är fattade utifrån ett perspektiv för anställda i en kommun: Den första 

hypotesen handlar om allmänna arbetslivsfaktorer som påverkar långa sjukskrivningar. 

Exempel på sådana faktorer är krav, socialt stöd och kontroll över det egna arbetet. Faktorer 

som speglar organisatoriska förändringar räknas även in och däribland finns; brist i 

kommunikation vilket resulterar i oro inför förändring, samt hot om uppsägning. Den andra 

hypotesen utgår från att lednings- och ledarskapsfaktorer påverkar ohälsa och den tredje 

hypotesen baseras i personaldemokratiska frågor som bristande inflytande och yttrandefrihet. 

Studien resulterar i att oro för omorganisation ses som den faktor med störst påverkan på 

ohälsan totalt (Szücs et.al., 2003). Detta ger i sin tur upphov till idéer kring hur en 

organisationsstruktur med öppnare informationsflöden minskar mängden långvariga 

sjukskrivningar. 

Som tidigare beskrivet, presenterar Malm (2014) teorier om att kommunikation och 

interaktion mellan olika hierarkiska nivåer påverkar sjukfrånvaron. Detta samspelar med 

slutsatsen av Szücs et.al. (2003) att oro för omorganisation påverkar ohälsan. Empirin i 
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uppsatsen av Malm (2014) är hämtad från flera intervjuer med verksamhetschefer och gav ett 

resultat som resulterade i 14 påverkansfaktorer för sjukanmälningar. Dessa påverkansfaktorer 

grupperades därefter in i 3 grupper, inre- och yttre organisatoriska faktorer och 

rehabiliteringsarbetets påverkan på sjukskrivningar (Malm, 2014). 

Malm (2014) skriver även om svårigheterna med att undersöka organisatoriska effekter och 

skriver att det är svårt att skilja mellan olika forskningsinriktningar då dessa ofta är 

sammanflätade. Malm (2014) menar att det är svårt att undersöka endast de organisatoriska 

faktorerna utan att andra faktorer blandas in. Detta är något som bör tas i beaktning när de 

organisatoriska faktorerna som storlek och struktur undersöks i detta arbetet.  

Ahlberg et.al. (2008) har gjort en delstudie med syftet att identifiera friskfaktorer. I studien så 

genomfördes intervjuer på 38 företag och det är utifrån de likheter som de fann mellan 

företagen som friskfaktorer identifierat. Friskfaktorerna delas sedan in i kategorierna 

ledarskap, kompetensförsörjning, kommunikation, delaktighet samt hälsa och sjukfrånvaro. 

Under kategorin kommunikation framförs att företag med låg sjukfrånvaro har en 

kommunikation som fungerar bra i alla organisationens "riktningar". Detta innebär att 

kommunikation uppåt och nedåt i hierarkin fungerar bra samtidigt som kommunikationen 

fungerar bra sidledes, inom och  mellan olika avdelningar. (Ahlberg et.al., 2008) 

 

3.3 Frånvarokultur  

Inom teorin för området sjukfrånvaro återkommer begreppet frånvarokultur vid flertalet 

tillfällen. Detta är något som bland annat är studerat av Lindbeck et.al. (2004) där 

sjukanmälningar ses som ett socialt mönster som kan påverkas av arbetsplatsen, 

befolkningsstruktur eller näringslivsstruktur. Lindbeck et.al. (2004) tror att dessa mönster 

handlar om sjukskrivningskulturer som kan uppkomma där det blir mer socialt acceptabelt att 

sjukskriva sig om andra också gör det. Slutsatsen studien av Lindbeck et.al. (2004) mynnar ut 

i blir att det finns väldigt mycket att vinna för företag genom att bekämpa 

sjukskrivningskulturer vare sig de uppkommer i bostadsområden eller på arbetsplatsen: 

"Eftersom arbetsplatsen tycks vara mer betydelsefull än bostadsorten är det också rimligt att 

satsa speciellt på arbetsplatserna; här kan man tänkas uppnå en "dubbel" effekt, dels bättre 

arbetsförhållanden dels starkare arbetsnormer" (Lindbeck, Palme & Persson, 2004) 
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Nicholson & Johns (1985) beskriver fenomenet i sig och den frånvarokultur som kan existera 

inom organisationer. Frånvarokultur uppkommer enligt författarna ur vilken nivå av frånvaro 

som är norm på arbetsplatsen eller genom att anställda observerar och adopterar 

frånvarobeteendet hos sina kollegor. Vidare identifieras förhållandet till organisationsklimatet 

som en viktig del till vilken frånvarokulturen bör granskas ur. Detta leder till att fyra 

exempeltyper för frånvarokultur framförs. Dessa olika typer grundas i organisationens tillit 

mellan vertikala nivåer och hur framträdande kulturen är på organisationens horisontella plan. 

Dessa typer innebär alla olika ställningstaganden till frånvaro från jobbet som kan handla om 

allt från att se sjukfrånvaro som en rättighet till att se det som moralbrytande. (Nicholson & 

Johns, 1985) 

I och med frånvarokulturer så uppstår det simulerad frånvaro där de anställda anmäler 

sjukfrånvaro trots att de är i arbetsdugligt skick. McEwan (1991) diskuterar kring frånvaro och 

sjukfrånvaro inom den brittiska industrin och när den studien genomfördes var 20-25% av de 

som var hemma sjukanmälda, faktiskt sjuka till den grad att det påverkade arbetsförmågan. Om 

detta är en effekt av frånvarokulturer framkommer inte i studien men "arbetsskolk" är inte ett 

okänt fenomen inom den svenska marknaden. Då frånvarokulturen till viss del definierar till 

vilken nivå det är accepterat att vara frånvarande kan ett samband mellan detta och simulerad 

frånvaro existera. Vidare påpekar McEwan (1991) även på att ålder kan ha en effekt på 

sjukfrånvaron, där yngre oftare är kortvarigt sjuka och äldre långvarigt. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras det resultat som framkommit genom undersökningen och kapitlet 

inleds med enkätens resultat, följt av intervjuresultaten. Vi (författarna av detta arbete) 

presenterar även vår tolkning av resultaten under respektive fråga. 

4.1 Enkät 

Nedan följer resultatet av enkäten, frågor utan diagram är skrivfrågor (för samtliga skrivsvar 

se bilaga 2). Författarnas avsikt med frågan förklaras efter diagram eller frågeformulering. 

Avdelning A-C benämns i detta kapitel som (Respondent)Grupp A-C. 

 

Fråga 1:  Känner du till företagets sjukfrånvaropolicy? 

 

Med denna fråga undersöker författarna om respondenten ifråga är medveten om 

sjukfrånvaropolicyn. Ett nej på denna fråga kan tyda på bristande kommunikation från 

chefen eller ledningen. 

Som diagrammet ovan visar är det inte alla på avdelningarna som har kännedom över 

företagets sjukfrånvaropolicy. I grupp A är det 17 av de 22 respondenterna som anser att de 

inte känner till företagets policy. Detta är troligtvis resultatet av att avdelningen har näst intill 

ingen kortvarig sjukfrånvaro, något som stärks av chef A (se kapitel 4.3.1). Med en knappt 

existerande sjukfrånvaro tolkar vi det som att de anställda inte känner ett behov över att veta 

hur många tillfällen det tillåts att vara sjuk. 

I grupp B och C är det cirka 66 % som känner till företagets sjukfrånvaropolicy. 
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Fråga 2 : Om ja, hur ofta får en anställd vara sjuk under en 12 månaders period? 

Denna skrivfråga är en kontrollfråga för att se om de respondenter som svarat ja på fråga 1 

tror sig kunna till företagets sjukfrånvaro eller faktiskt vet hur många gånger de får vara 

sjuka under en 12 månadersperiod. 

Svaren från grupp A skiljer sig delvis, där en av respondenterna (2A) har angivit det korrekta 

antalet tillåtna sjuktillfällen innan företagshälsan kopplas in (5 tillfällen under en 12 

månaders period). Två av respondenterna (20A, 22A) har dock svarat fel antal tillfällen vilket 

kan vara resultatet av den lågt förekommande kortvariga sjukfrånvaron. Respondenterna 

saknar erfarenhet av fenomenet vilket påverkar deras kunskap om det. Ur grupp B har 7 

respondenter (1B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 10B) svarat 5 tillfällen och 1 i grupp C (5C). 

Något som vi dock noterar är att en del respondenter har angett svar som anses vara korrekta, 

trots att det inte är vad författarna efterfrågar. Nedanstående är några exempel på de svaren: 

“Är man sjuk så ska man vara hemma, oavsett antal gånger” (19A) 

“Så mycket det behövs” (2B) 

“Finns inget tak men efter ett visst antal blir det utredning” (6C) 

Ur dessa svar visas att en tydligare formulering av frågan hade kunnat vara behövd, då det är 

korrekt att en anställd får vara sjuk obegränsat antal gånger under en 12 månaders period. 

Frågan hade därmed behövt inkludera en tydligare formulering så som: ”Hur många gånger, 

under en 12 månaders period, får en anställd vara sjuk innan företagshälsan kopplas in?”. 
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Fråga 3: Om du svarat ja på fråga 1, tycker du att det borde vara fler eller färre tillfällen? 

 

Denna fråga strävar efter att ge svar på vilken åsikt respondenten har till policyn, om den är 

för snäv eller för vid. 

Utifrån svaren på denna fråga ges en generell bild av att flertalet anställda är nöjda med antalet 

frånvarotillfällen, endast en som svarat att det borde vara fler tillfällen. Många av 

respondenterna har dock valt att lämna denna fråga blankt, vilket vi tolkar som antingen 

resultatet av att de inte svarat “Ja” på fråga ett eller anser att det inte kan vara fler än obegränsat 

antal gånger. 

Fråga 4: Hur många arbetar på din avdelning/ i ditt arbetslag? 

Författarna vill få svar på hur många som arbetar för att i sin tur kunna göra kopplingar 

mellan storlek och sjukfrånvaro. 

Då svaren från avdelningarna varierar väldigt i frågan (se bilaga 2) kan detta enligt vår 

tolkning innebära att de anställda har skilda tolkningar av vad som ingår i deras 

avdelning/arbetslag. De flesta på avdelningen har dock angett antal som stämmer någorlunda 

överens med den information som vi fått om avdelningens storlek (32, 12, 7 stycken anställda 

på respektive avdelning A, B, C).  
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Fråga 5: Ungefär hur många arbetar du tillsammans med dagligen? 

Denna fråga skiljer sig från föregående då den snarare efterfrågar den närmaste 

arbetskretsen och hur många som respondenten kommer i kontakt med dagligen. Även denna 

siffra kan i sin tur användas för att undersöka kopplingar mellan storlek och sjukfrånvaro. 

Då den mer specifikt frågar efter den närmsta arbetskretsen undviker frågan de skilda 

tolkningarna av avdelning och arbetslag. 

Resultaten på denna fråga visar att de flesta på avdelning A arbetar tillsammans med ungefär 

10 andra (8 av 22 svarande), de flesta på avdelning B jobbar med 3 andra (5 av 12) och på 

avdelning C finns ingen klar majoritet utan svaren varierar mellan ensamt arbete, 7 eller 8 

stycken. 

Fråga 6: Kan någon av dina kollegor genomföra samma jobb som dig? 

 

Denna fråga ger svar på hur svår respondenten är att ersätta och vad som blir ogjort på 

arbetet när respondenten är borta. Denna fråga ger därmed svar kring anledningar till 

varför respondenten kanske går till jobbet trots sjukdom. 

Som diagrammet visar är det klar majoritet av de anställda på både avdelning A och B som 

anser att deras kollegor kan genomföra samma arbete. Resultaten från avdelning C är mer 

splittrade med lika många som svarat ja som nej. 
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Fråga 7: Hur ofta har du kommunikation med din närmaste chef? 

 

Denna fråga handlar om den bidragande effekt som kommunikation och interaktion från 

chefen avses ha på sjukfrånvaron. 

Insamlade enkätresultat visar att näst intill alla anställda har daglig kommunikation med sin 

chef. Då Malm (2014) påstår att chefens kommunikation och interaktion spelar en viktig roll i 

de anställdas sjukfrånvaro, så tolkar vi detta resultat som att båda cheferna (A och BC) har 

goda möjligheter att påverka just den kortvariga sjukfrånvaron. Vad kommunikation dagligen 

innebär är dock oklart. Är detta i personliga samtal eller i grupp, personligen eller via telefon 

och mail och är det positiv eller negativ kommunikation? 

Fråga 8: Hur uppfattar du att storleken på arbetsplatsen påverkar din arbetsmiljö? 

 

Frågan avser ge svar till hur respondenten uppfattar storlekens påverkan på arbetsmiljön. 

Som diagrammet över denna frågas svar visar, anser en klar majoritet av avdelning A att 

storleken har en positiv effekt. Även i grupp  B var det fler som anser att att storleken 



 

25 
 

påverkar positivt än negativt (7 mot 1), men det fanns även en del anställda (4 stycken) som 

ansåg att storleken inte alls påverkar. De flesta anställda i grupp C anser att storleken på 

arbetsplatsen inte alls påverkar arbetsmiljön (4 stycken). Anledningen till att det finns totalt 7 

svar för grupp C är att en av respondenterna angav två alternativ, trots att frågan inte var en 

flervalsfråga. 

Fråga 9: Ge exempel på hur storleken påverkar: 

Denna fråga är sammankopplad med föregående och avses ge mer ingående skrivsvar med 

åsikter om hur storleken påverkar. Detta för att författarna sedan ska ha möjlighet att 

identifiera faktorer inom storleken som påverkar den kortvariga sjukfrånvaron. 

Här följer några av de svar som avdelningarna presenterade på fråga 9: 

“Vi kan hjälpa och stötta varandra” (5A) 

“Lättare att kunna vara ledig etc.” (21A) 

“Finns många som kan ersätta vid frånvaro” (4B) 

“Fler som gör samma jobb” (9B) 

“Större arbetsplats, stressiga, rörigare.”(11B) 

“Lättare att påverka. När man är många” (2C) 

Flertalet av dessa svar speglar, som diagrammet över fråga 8 påvisade, en positiv bild till större 

arbetsplatser. Respondenterna 5A, 21A, 4B och 9B svar tolkar vi som att en större arbetsplats 

öppnar möjligheter för kortvarig sjukdom eller frånvaro av annat slag. När vi ser närmare på 

vad respondenten 11B har leds vi till tolkningen att en större arbetsplats även kan skapa ökad 

sjukfrånvaro som resultat av den “stressiga, rörigare” arbetsmiljön. 
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Fråga 10: Har det skett någon/några föränring(ar) i arbetsplatsens struktur/arbetssätt? 

 

Den här frågan identifierar om det skett någon förändring på arbetsplatsen som i sin tur kan 

påverka den kortvariga sjukfrånvaron. 

I både grupp A och C svarade hälften att det skett förändringar och den andra halvan att det 

inte gjort det. Respondenterna i grupp B ansåg alla att det skett någon eller några 

förändringar. 

Fråga 11: Om ja, beskriv kortfattat vad denna/dessa förändring(ar) innebar? 

Detta är en följdfråga till fråga 10 som avser att låta respondenten förtydliga vad 

förändringen innebar. 

Av de svar som grupp A angav handlade de flesta förändringar om ändrad storlek på 

personalstyrkan eller ändrade arbetsuppgifter. Till exempel så skrev 11A: “Utveckling mot 

enklare och mer effektiva arbetssätt -> Flera steg kan göras av samma person” 

I grupp B svarade alla att det var arbetssättet som förändrats, med svar som till exempel: 

“Fått egna ansvarsområden” (3B) 

“Mer strukturerat arbetssätt” (4B) 

“Uppdelade i “små” grupper. Utplacerade på olika avd. Man får mer koll på sina jobb” 

(5B) 

I grupp C gjorde även förändringen i arbetssätt sig synlig, bland annat genom: 

“Omstrukturering med mindre antal tjänster men samma arbetsbörda” (6C) 



 

27 
 

 

Fråga 12: Om du svarat ja på fråga 10, Hur anser du att dessa förändringar påverkade din 

arbetsmiljö? 

 

Följdfråga på 10, hur förändringarna påverkade arbetsmiljön i den benämning att det blev 

bättre eller sämre. Denna fråga ger svar på hur respondenten uppfattade förändringen, 

positivt eller negativt. 

Ur diagrammet går det att utläsa att majoriteten av de som ansett att förändringar gjorts på 

avdelning A anser att dessa förändringar vart positiva (4 av 22) medan endast 2 av 22 menar 

att förändringarna varit negativa. Dock anser 4 av 22 svarande att det varken varit positivt 

eller negativt. I grupp B var svaren mer övertygande där 7 av 12 ansåg att förändringarna 

varit positiva mot 2 av 12 som tyckte det skett negativa förändringar. I grupp C ansåg ingen 

att förändringarna varit positiva medan 1 av 6 ansåg att det skett negativa förändringar.  

Detta kan tolkas av författarna som att det i grupp B skett de mest positiva förändringarna 

medan det som även senare visas att det i grupp C inte skett några stora förändringar. 

Fråga 13: Varför anser du detta? 

Följdfråga till fråga 12 som efterfrågar varför för att på så sätt få en större inblick i hur 

respondenten resonerar. 

I denna fråga, som är en skrivfråga, har svaren varierat mellan de olika respondenterna. I 

grupp A har har till exempel respondent 5A, som ansåg att förändringarna varit positiva, 

skrivit: ”Lättare att hoppa in i andras roller” medan respondent 22A, som svarat att 

förändringarna varit negativa, skrev : ”Ökad arbetsbelastning = STRESS”. Respondent 17A 
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som anser att förändringarna varken varit positiva eller negativa skriver att : ”Fler som kan 

ersätta varandra, större rörelse, men ngt svårare med kommunikation. Det tar ut varandra.”.  

Fråga 14:  Känner du dig informerad inför förändringar på arbetsplatsen? 

 

Då Szücs et.al. (2003) identifierat oro för förändring som en starkt bidragande faktor till 

långvarig sjukfrånvaro, ställs respondenterna i den här undersökningen inför denna fråga. 

Vid utformandet av frågan har författarna utgått från uppfattningen att avsaknad till 

information ökar oron. 

Ur diagrammet kan vi urskilja att majoriteten av respondenterna känner sig informerade inför 

förändringar på arbetsplatsen. Detta stärks även av resultatet av intervjuerna där författarna 

tydligt uppfattade att informationen till de anställda sker ofta och regelbundet (se kap. 4.2-

4.4). I grupp B svarade en respondent att den inte känner sig informerad inför förändringar, 

detta kan vara ett resultat av att en person anser att det borde förekommit mer samtal om 

dessa förändringar. Då majoriteten svarat att de känner sig informarade om förändringar på 

arbetsplatsen anser författarna att detta inte är en bidragande faktor till kortvarig sjukfrånvaro 

på de undersökta avdelningarna. 

Fråga 15: Hur trygg känner du dig i din anställning? 
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I stil med vad Wikman och Marklund (2003) sa i litteraturstudien så grundas denna fråga i 

att en osäker anställning påverkar sjukfrånvaron då den anställda oroar sig över att förlora 

jobbet om den är sjuk. 

I diagrammet kan det utläsas att endast en respondent svarat att dennes anställning är ganska 

otrygg, ur vilket författarna tolkar att ingen osäkerhet, till den grad att det påverkar 

sjukfrånvaron, finns på någon av de undersökta avdelningarna (återkopplat till det Wikman 

och Marklund (2003) presenterar i sin undersökning om sjukfrånvaro och otrygg anställning). 

Fråga 16: Vad har du uppfattat som den största anledningen till kort sjukfrånvaro på 

arbetsplatsen? 

 

Respondenten ger svar över dennes uppfattning om vad som är den främsta anledningen till 

sjukfrånvaro. Detta för att ge en tydligare bild över vilken form av sjukfrånvaro som är 

störst. 

I detta diagram kan man tydligt utläsa att de största anledningarna till frånvaro på de olika 

arbetsplatserna är sjukdom och vård av barn. I grupp A är vård av barn den vanligaste 

anledningen till frånvaro, även i grupp B kan det utläsas att det är den vanligaste anledningen 

till frånvaro dock med mindre marginal. Grupp C har svarat att sjukdom är den största 

anledningn för frånvaro.  
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Fråga 17: Hur ofta är du hemma en kort tid från jobbet på grund av sjukdom? 

 

Denna fråga avses ge en bild över hur ofta respondenten är kortvarigt sjuk. 

Ur diagramet kan författarna utläsa att majoriteten i samtliga undersökta grupper anser att de 

nästan aldrig är hemma från jobbet på grund av sjukdom. Detta anser författarna stämma bra 

överens med den information som framkommit under intervjuerna med avdelningarnas 

chefer.  

Fråga 18: Hur gör du när du blir kortvarigt sjuk fast har använt alla sjuktillfällen? (välj ett 

eller flera alternativ) 

 

Respondenten får i denna fråga ge svar kring hur den ställer sig till att vara sjuk utöver vad 

sjukfrånvaropolicyn tillåter. Detta kan visa avdelningarnas åsikt om att vara sjuk. 
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I denna fråga varierar svaren, vilket kan utläsas i diagramet. I grupp A svarade majoriteten att 

frågan ej var relevant, detta tolkar författarna som att de inte varit i den beskrivda situationen. 

Detta stärks även av intervjun med chef A som förklarade att de har en väldigt låg 

sjukfrånvaro på avdelningen. Det var dock tre stycken från grupp A som svarade att de valt 

att stanna hemma och anmäla sig till företagsdoktorn, detta enligt företagets policy. I grupp B 

varierade svaren mer, de flesta svarade dock att de tar ut semester istället för att sjukanmäla 

sig. Två respondenter från grupp B svarade dock att de stannar hemma och anmäler till 

företagsdoktorn, detta enligt det system som finns inom företaget. I grupp C svarade 

majoriteten att fråga inte var relevant som enligt tidigare tolkningar beror på att de inte 

befunnit sig i den situationen vilket gör frågan orelevant för dem. En i grupp C har dock som 

flera andra svarat att de stannar hemma och anmäler sig enligt företagets policy. 

Av de på avdelning B och C som svarat ”Annat” har dessa svar angetts: 

“Ingen begränsning” (2B) 

“Har aldrig hänt” (4B) 

“Aldrig hänt” (5B) 

“Har aldrig varit sjuk mer än 5ggr/år” (7B) 

“Sjukanmäler” (6C) 

Dessa svar stärker tolkningen att väldigt få respondenter har varit sjuka fler än 5 gånger under 

en 12 månadersperiod. 

Fråga 19: Har du gått till jobbet trots sjukdom? 

 

Denna fråga kan ge författarna respondentens inställning till att sjukskriva vilket i sin tur kan 

svara till varför den tycker som de gör om andras sjukdom. 
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I detta diagram kan man se att svaren varierar men att relativt många väljer att gå till jobbet 

trots sjukdom. Vilket kan tolkas som att det generellt sett anses som okej att gå till jobbet 

trots sjukdom, detta då det finns en så pass hög frekvens av anställda som arbetar vid 

sjukdom. Under den kommande frågan presenteras anledningar till varför de anställda valt att 

gå till jobbet trots sjukdom. 

Fråga 20: Om ja på fråga 19, varför? (välj ett eller flera alternativ) 

 

Följdfråga till fråga 19 där respondenten förtydligar varför den gick till jobbet trots 

sjukdom. 

Ur diagrammet kan författarna urskilja att svaren varierade på denna fråga. Den största 

anledningen till att gå till jobbet trots sjukdom är enligt grupp A lojalitet till företaget eller 

medarbetarna. Grupp B har svarat att de största anledningarna är på grund av inkomstförlust. 

I grupp C har majoriteten av de som svarat angett att det är på grund av arbete som endas de 

kan utföra måste göras. Vi kan se att anledningarna för att jobba trots sjukdom varierar 

mellan grupperna där den grupp med flest anställda anser att lojaliteten är den största 

anledningen medan den minsta gruppen svarat att det är arbete som måste genomföras som 

största anledningen. I grupp A och B har följande anledningar angivits som svar ”Annat”: 

“om det inte smittar & endast är ‘krasslig’” (3A) 

“Lätt sjuka” (8A) 

“Ej ansett mig tillräckligt sjuk” (14A) 



 

33 
 

“Tråkigt hemma” (2B) 

“Lindrig förkylning” (7B) 

En möjlig slutsats ur detta kan vara att det på den minsta avdelningen inte finns samma 

möjlighet för medarbetarna att täcka upp för varandra vid sjukdom medan det i den större 

avdelningen är mer möjligt. 

Fråga 21: Har du valt att sjukanmäla dig trots att du skulle kunnat gå till jobbet? 

 

Denna fråga efterfrågar svar kring respondentens simulerade frånvaro. Ger i gemenskap med 

de andra respondenternas svar en bild över frånvarokulturen. 

Ur diagramet kan vi urskilja att ingen svarat att de valt att sjukanmäla sig trots möjlighet att 

gå till jobbet. Detta kan visa på att det inte finns någon simulerad frånvaro på någon av de 

undersökta avdelningarna. McEwan (1991) skriver i sin undersökning att 20-25% av de som 

är sjukfrånvarande faktiskt är sjuka och sett till resultatet på denna fråga i förhållande till 

McEwans undersökning kan man diskutera om alla svarat sanningsenligt på denna fråga. 

Fråga 22: Om ja, hur ofta? 
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Denna fråga avser svara på hur frekvent det förekommer att respondenten valt att 

sjukanmäla sig trots möjlighet att gå till jobbet och tillsammans med andra respondenter ger 

detta svar till hur mycket frånvarokulturen tillåter att man simulerar frånvaro. 

Ur diagramet går det att urskilja att majoriteten av respontenterna inte valt att svara på denna 

fråga vilket kan vara ett resultat av föregående fråga. Flera respondenter har dock valt att 

svara att de aldrig har valt att sjukanmäla sig trot att de skulle kunnat gå till jobbet.  

Fråga 23: Hur ofta är någon arbetskamrat kortvarigt sjuk på arbetsplatsen? 

 

Denna fråga ger en bild av hur det ser ut på hela arbetsplatsen och hur vanligt det är med 

sjukfrånvaro. Det kan även vara lättare för respondenten att svara på frågor om andra än om 

sig själv vilket resulterar i att denna fråga kan användas för att ge en mer trovärdig bild över 

sjukfrånvaron på arbetsplatsen jämfört med fråga 17. 

Ur diagramet går det att urskilja att grupp A och C anser att de har minst frånvaro av de 

undersökta avdelningarna, intressant här är att den minsta samt den största avdelningen har 

minst frånvaro. 
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Fråga 24: Hur uppfattar du att dina kollegor vanligtvis reagerar på andras korta 

sjukfrånvaro? 

 

Denna fråga visar frånvarokulturen i och med hur kollegor reagerar när någon är sjuk. 

Ur diagramet går det att urskilja att majoriteten av de svarande anser att kollegorna inte bryr 

sig om andras kortvariga frånvaro. Detta kan enligt författarna vara ett resultat av den låga 

sjukfrånvaron som finns på avdelningarna.  

Av de som ville ange ytterligare en reaktion som medarbetarna har på andras sjukfrånvaro 

(ett svar har valts bort för att skydda respondentens anonymitet): 

“Beklagar” (4A) 

“Visar omtanke och vill hjälpa till” (13A) 

“Diskussion” (4C) 

Fråga 25: Hur reagerar du på andras korta sjukfrånvaro? 

Denna fråga ger svar kring individens egna reaktion och uppfattning. 

Denna fråga har fått många liknande svar i stil med det som respondent 1A skrev: ”Bryr mig 

inte”, även svar som ”Ser det som naturligt och bryr mig inte.” återkommer i flera svar. 

Respondent 19A summerar svaren på avdelningen bra genom sitt svar : ”Jag utgår ifrån att 

de är borta för att de måste vara det och det är bara så det är. Man måste kunna få vara sjuk/ 

ha sjuka barn.” 
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Även avdelning B har svarat i samma stil som avdelning A och respondent 1B har skrivit 

följande:”Inte alls. Är man sjuk så är man det bättre att hålla sig hemma ”vilket enligt 

författarna reflekterar inställningen på avdelningen. Dock förekom det ett undantag nämligen 

respondent 3B som skrev: ”Att de är veklingar” detta svar anser dock inte författarna 

reflekterar den generella inställningen på avdelningen utan är snarare ett undantag.  

Även på avdelning C går svaren i samma stil som de tidigare avdelningarna , respondent 3C 

skriver: ”inget problem” vilket även flera respondenter på avdelnningen har svarat i samma 

stil. Dock förekommer det även här ett undantag där respondent 5C skriver ”man undrar lite 

ibland varför”. Författarna anser trots ett fåtal undantag att den generella åsikten är att de inte 

bryr sig om någon kollega skulle vara sjukfrånvarande utan ser det som något naturligt.  

Fråga 26: Händer det att en kollega är sjukanmäld en kort tid fast du vet att han/hon inte är 

sjuk? 

 

Detta är en fråga som på ett vardagligt språk frågar om det förekommer simulerad frånvaro 

på arbetsplatsen som respondenten är medveten om. Detta utan att komplicera det hela med 

begrepp som exempelvis frånvarokultur. 

Ur diagramet kan författarna urskilja att det inte förekommer att de anställda vet om att någon 

annan anställd som är kortvarigt sjukfrånvarande utan giltig anledning. Hög frekvens av svar 

där de anställda inte vet om någon är ogiltigt frånvarande, vilket vi tolkar som att denna typ 

av samtal inte förekommer ofta på avdelningarna. 
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Fråga 27: Om ja på fråga 26, hur ofta förekommer detta (inte samma person utan generellt 

på arbetsplatsen)? 

 

Följdfråga till 26 som talar om frekvensen för simulerad frånvaro på arbetsplatsen. 

Ur diagramet går det att urskilja att majoriteten av respondenterna på de undersökta 

avdelningarna har valt att inte besvara denna fråga. 

Fråga 28: Om du svarat ja på fråga 26, hur känner du om en kollega är sjukanmäld en kort 

tid fast du vet att han/hon inte är sjuk? 

Följdfråga till 26 som ger svar till respondentens åsikt på andras simulerade frånvaro och 

om detta är tillåtet enligt dem. I relation med andra respondenters svar visar detta hur 

frånvarokulturen ser ut. 

På denna fråga har vi endast fått två respondenter och bägge dessa är från grupp A och 

skriver: 

”Synd om den som sjukskriver sig och inte vill vara här i detta härliga gäng.” (5A) 

”Om det är av "lathet" är det inte OK. Men man kan må dåligt utan att vara "sjuk" och då är 
det OK.” (12A) 

Det första citatet av respondent 5A anser vi speglar den känsla vi fått av avdelning A, att det 

är en bra sammanhållning i gruppen samt att de flesta är gott motiverade och gillar sina jobb. 

Citatet av respondent 12A visar att denne anser att det finns fler anledningar till att vara sjuk 

än just sjukdom och att detta är okej. 
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Fråga 29: Har du fler synpunkter på arbetsplatsens korta sjukfrånvaro eller sjukfrånvaro i 

övrigt, skriv gärna ner det här: 

Öppen fråga för att ge respondenten möjlighet att tilläga ytterligare tankar om arbetsplatsens 

korta sjukfrånvaro. 

På denna fråga hade grupp A två som svarade och de skrev:  

”Eftersom vi är relativt skonade från kort sjukfrånvaro så är det inget man tänker på.” (3A) 

”Jag tror att fler är här vid sjukdom än nödvändigt och där igenom smittar andra och deras 

barn.” (22A) 

Respondent 4C skriver i enkäten: ”Liten grupp, sjukskrivningen märks mer i semestertider 

(om det uppstår sjukfrånvaro)”. Då det endast är tre stycken som svarat på denna fråga är det 

svårt att tolka dessa citat men sett till det respondent 4C skriver kan man enkelt förstå att det 

på en liten avdelning snabbt blir känsligt med frånvaro vid semestertider då det redan är svagt 

med arbetskraft. Sett till det respondenterna på avdelning A svarat ser man att åsikterna om 

sjukdom och sjukfrånvaro skiljer sig mellan respondenterna på avdelningen, men som ändå 

reflekterar det som tidigare blivit sagt av avdelning A. Detta att det finns relativt lite 

sjukfrånvaro sett till de olika avdelningarna samt att det ofta händer att medarbetare kommer 

till jobbet trots sjukdom. 

Fråga 30: Hur gammal är du? 

 

Denna fråga placerar respondenten i ett åldersspann för att se om åldern kan spela in i 

sjukfrånvaron. I stil med det McEwan (1991) skrev om att yngre har mer frekvent kort 

sjukfrånvaro än äldre. 
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Ur diagramet kan vi utläsa att ålderna varierar men att majoriteten av de anställda på de 

undersökta avdelningarna är över 35 år. 

Fråga 31: Vad har du för anställning på arbetsplatsen? 

 

Denna fråga ämnar att ge svar kring hur ofta man är på arbetsplatsen och hur rädd man är 

om sin anställning. Deltid jobbar antagligen hårt för heltids jobbet medan vikarien är kanske 

rädd om sina möjligheter att få vara kvar. 

Ur diagramet kan det urskiljas att majoriteten på de undersökta avdelningarna har en 

heltidsanställning. De två respondenter som svarat annat på frågan har båda angett att deras 

tjänster är vikariat och vi anger inte vilka som sagt det för att skydda deras anonymitet. 

Fråga 32: Är du vårdnadshavare? 

 

Tillsammans med andra respondenter så ger frågan svar till hur många som är 

vårdnadshavare på arbetsplatsen. Som vårdnadshavare antar författarna att respondenten 

kanske även är mer mån om sitt arbete, då den har ytterligare individer att försörja. 

Ur diagramet kan författarna utläsa att det generellt sett är blandat vad gäller om de anställda 

på de undersökta avdelningarna är vårdnadshavare. 



 

40 
 

 

Fråga 33: Antal inkomsttagare i hushållet? 

 

Ur denna fråga får författarna svar om hur många inkomsttagare det finns i hushållet, en 

ensam inkomsttagare måste förlita sig på sin egen inkomst eller bidrag för att försörja sig. 

Detta tror författarna kan resultera i att respondenten är mer rädd om sin anställning och 

därmed sjukskriver sig mer sällan. Detta enligt vad Wikman och Marklund (2003) hävdar om 

att en osäker anställning kan resultera i mindre användning av sjukledighet. 

Ur detta diagram ser vi att majoriteten av de anställda på de undersökta avdelningarna har 2 

inkomsttagare i hushållet.  

 

4.2 Intervju HR-chef 

Följande är ett utdrag ur intervjun med HR- chefen med fokus på samtalsämnen om kortvarig 

sjukfrånvaro. 

4.2.1 Företagets policy gällande kort sjukfrånvaro 

Vid intervjun med företagets HR-chef framkom en beskrivning av företagets 

sjukfrånvaropolicy. Vid sjukdom anmäler sig den anställda till närmsta chef som hanterar 

anmälan och finner ersättare vid behov. Sedan gäller att den anställde vid sjunde dagens 

frånvaro kan visa upp ett sjukintyg för att intyga dess giltighet. Totalt sett får en medarbetare 

vara kortvarigt frånvarande vid fem tillfällen under en 12 månaders period. Vid det sjätte 

tillfället kopplas Företagshälsan in och samtal med medarbetaren inleds. Målet är att den 

totala sjukfrånvaron (både långvarig och kortvarig) ska vara under 3% och detta anser HR-

chefen är en rimlig nivå för sjukfrånvaro. 
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Utöver företagets policy för sjukfrånvaro så arbetar de aktivt med att se till att de anställda är 

friska och rör på sig. För att bidra till detta har företaget en egen aktivitetsförening som 

sponsrar de anställda i bland annat sporter som innebandy och golf. Det finns även ett gym på 

produktionsanläggningen som samtliga anställda har tillgång till. 

4.2.2 Kortvarig sjukfrånvaro 

Under intervjun med HR-chefen på företaget visades statistik över företagets sjukfrånvaro. 

Generellt så varierar sjukfrånvaron efter säsong, där perioder kopplade med influensa- och 

förkylningstider (januari-mars och skolstarten i augusti) har en högre kortvarig sjukfrånvaro 

jämfört med exempelvis sommarperioden. 

". . . så kan vi ha diskussioner om hur man ska generellt göra med sin korta sjukfrånvaro, 
som chef. Men oftast, det jag ägnar mest tid åt, är ju att stötta chefer i enskilda rehab-

ärenden. När det är någon som är långtids frånvarande." 

Ovanstående citat påvisar att det förekommer diskussioner mellan HR och avdelningschefer 

om hur de bör hantera sin korta sjukfrånvaro, men det som HR-chefen ägnar mest tid åt är 

långtidsfrånvaron. Detta då det involverar mer arbete med att hantera långvarig sjukfrånvaro i 

och med de rehab-ärenden som tillkommer. Vidare förklarar HR-chefen att "om man ska få 

bukt med sjukfrånvaron . . . handlar om att få ett bra ledarskap och en bra kultur" vilket 

återigen förklarar dennes syn på att den närmaste chefen har ett stort ansvar vad gällande 

kortvarig sjukfrånvaro. 

4.2.3 Kommunikation och interaktion mellan chef och anställda 

HR-chef på företaget säger att alla chefer på företaget anställs enligt och uppmanas att agera 

utifrån fem ledarskapsteman. Två av dessa teman berör kommunikationen och interaktionen 

med den anställda, "Inspire and Motivate" och "People Management". Det första av de två 

har en stor grund i att chefen ser sina anställda, potentialer och brister, för att sedan motivera 

och handleda dem på bästa sätt. Det andra temat handlar om att skapa laganda med hjälp av 

kommunikation, lagarbete och arbetsfördelning. Vidare beskriver HR-chefen att interaktionen 

mellan chef och anställda genomförs även via samverkansmöten en gång per månad där chef 

och anställda närvarar. Det ställs även krav på chefen att integrera med den anställda i form 

av obligatoriska utvecklingssamtal en gång per år. Vid intervjun med företagets HR-chef 

framkom hur informationen till de anställda om en ombyggnad av organisationen framgår. 

Vidare förklarar HR-chefen att de avser att "löpande informera [om förändring] så gott vi 

kan [till] de medarbetarna som är berörda". 
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4.3 Intervju chef A 

Följande är ett utdrag ur intervjun med chef A med fokus på samtalsämnen om kortvarig 

sjukfrånvaro. 

4.3.1 Företagets policy gällande kort sjukfrånvaro 

Chef A arbetar på en relativt stor avdelning där de flesta är heltidsanställda. Gällande 

företagets policy om sjukfrånvaro blir chef A tveksam när frågor ställs och förklarar att 

avdelningen har väldigt lite om ens någon frånvaro och är därför osäker på vad policyn säger. 

Chef A funderade sedan över om det någon gång hänt att någon anställd använt alla 

sjukdagar och säger:  

"...på 14 år är det två sådana case och dem har inte vart konstiga de har 

inte varit så att man verkligen inte velat vara här men det har varit att den 

fysiska orken fanns inte..." 

4.3.2 Kortvarig sjukfrånvaro 

Chef A förklarar vidare att den kortvariga sjukfrånvaron på arbetsplatsen nästan är obefintlig 

men förklarar även att de anställda ibland väljer att ta ut kompensationsledighet istället för att 

sjukanmäla sig för att slippa karensdagen, men att det inte händer ofta. Chef A säger: 

"Ja det har jag ju också gjort själv, har jag mycket semester kvar och så är 

jag faktiskt sjuk i två dagar då väljer jag nog att ta två semesterdagar 

istället." 

Vidare förklarar chef A att det går att fuska med statistiken men att detta är något som sker 

varken ofta eller regelbundet. En faktor som chef A ser kan påverka den låga frekvensen av 

sjukfrånvaro är att arbetet på avdelningen är varierande och där de anställda uppmanas att ta 

egna initiativ och ifrågasätta när problem uppstår. Detta anser chef A vara en faktor som gör 

arbetet mer intressant och skapar en god stämning där de anställda vill gå till arbetet. 

4.3.3 Kommunikation och interaktion mellan chef och anställda 

Chef A berättade under intervjun att kommunikation med de anställda sker dagligen, samt att 

chef A avsätter tid varje veckostart till att enbart prata med de anställda för att veta hur 

helgen varit, hur arbetet går och om de behöver hjälp med något. Under intervjun 
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framkommer det tydligt att chef A anser att kommunikationen och interaktionen med de 

anställda är något som värderas högt och som det läggs mycket tid på. Detta förklars vidare 

genom att chef A förklarar att de enda resurserna denna har är just människor och att vården 

av dessa är grunden för hela verksamheten då om personalen inte fungerar så fungerar heller 

inte avdelningen. Vid den dagliga interaktionen med de anställda så finner chef A det viktigt 

att samtliga anställda på avdelningen känner sig sedda och uppmärksammade: 

”Bekräfta med en blick bara, jag har sett dig” 

4.4 Intervju chef BC  

Följande är ett utdrag ur intervjun med chef BC med fokus på samtalsämnen om kortvarig 

sjukfrånvaro. 

4.3.1 Företagets policy gällande kort sjukfrånvaro 

Chef BC förklarar under intervjun att en anställd får vara sjukfrånvarande fem gånger per 12 

månader och om någon skulle överstiga dessa fem gånger bokas det in ett möte med 

företagshälsovården som är kopplad till företaget. Mötet som då bokas in är ett rehabmöte där 

det tillsammans med den som varit sjuk diskuteras om det finns något bakomliggande 

problem. Därefter diskuteras hur de ska gå vidare och hur de ska lösa eventuella 

hälsoproblem. Vidare förklarar chef B att om någon är sjuk utöver dessa dagar och 

sjukanmäler sig igen krävs ett läkarintyg från dag 1 för att säkerställa att den anställde 

verkligen inte kan arbeta.  

Chef BC berättar att vid de tillfällen en anställd är sjukfrånvarande hör chef BC alltid av sig 

till den anställde och hör hur denne mår och om det finns något som kan hjälpa. Detta för att 

göra en koll för att se så att det inte är något allvarligt problem. 

Under intervjun visar chef BC upp deras interna dokument gällande företagets mål med 

sjukskrivningar, företaget har som mål att ha en friskhetsgrad på 97% vilket innebär att de 

siktar mot att ha max 3% sjukfrånvaro vilket de i dagsläget inte når upp till. Detta förklarar 

chef BC att de ständigt arbetar för och kontinuerligt följer upp denna statistik för att kunna ta 

fram strategier för att hålla sjukfrånvaron nere. 
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4.4.2 Kortvarig sjukfrånvaro 

Under intervjun visar chef BC upp statistiken gällande sjukfrånvaro och dess utveckling på 

företaget, vilket visar att sjukfrånvaron över åren ligger stabilt men med upp- och nedgångar. 

I ett dokument som visar sjukfrånvarostatistiken över 2 år med månadsindelning syns det 

tydligt att det är samma perioder under åren som har upp och nedgångar. Detta anser chef BC 

vara på grund av säsongskiften då de alltid upplever att det är mer sjukfrånvaro under t.ex. 

höst och vår. Vidare förklarar chef B att det under dessa tider ofta är anställda med barn som 

blir sjuka i samband med att dagis startar. 

Chef BC förklarar vidare att den korta sjukfrånvaron står för den största delen av frånvaro på 

avdelningen då de har ett bra system för den längre sjukfrånvaron där de alltid försöker hitta 

ett arbete som den anställda som är sjuk eller skadad kan utföra trots sina hinder. 

4.4.3 Kommunikation och interaktion mellan chef och anställda 

Chef BC förklarar i intervjun hur kommunikationen ser ut på arbetsplatsen och berättar att de 

dagligen håller möten med alla avdelningar för att se om det är något problem med dagens 

arbete eller om några förändringar skett som alla behöver ta del av. Dessa dagliga möten sker 

på morgonen och direkt efter det mötet går chef BC vidare till ett möte med alla chefer på 

företaget där problem som inte kunde lösas på det tidigare mötet tas upp. Den övriga 

kommunikationen som sker mellan chef BC och de anställda är vid lunch eller fika raster då 

de ibland sitter tillsammans. Vidare förklarar chef BC att den kommunikation som finns till 

de anställda är av blandad karaktär där det ibland är positiv kommunikation men ofta även 

negativ. Chef BC förklarar att de på avdelningen försöker arbeta med ett mått att "för varje 

negativ kommentar ska vi ha tre positiva". 
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5. Analys 

I detta kapitel genomförs en analys av resultatet som undersökningen samlat in. Rubricering 

som följer är utifrån identifierade kategorikoder. 

Informant / 
Respondent 

Avdelningens 
storlek 

Chefens 
kommunikation & 
interaktion 

Frånvarokultur Arbets-
uppgifter 

Hälso-
arbete 

HR-chef "det har jag inte 
reflekterat över", 
"[sjuk-frånvaron] 
skiljer sig mellan de 
som är lika stora" 

"löpande informera [om 
förändring] så gott vi 
kan de medarbetarna" 

"om man ska få bukt 
med sjukfrånvaron . . . 
handlar om att få ett bra 
ledarskap och en bra 
kultur" 

 Aktivitets-
förening, gym 

Chef A "inga grupperingar i 
avdelningen, väldigt 
blandad grupp" 

"ser personalen som en 
resurs", "daglig 
kommunikation" 

"stort förtroende [för de 
anställda]" 

"varierade 
arbets-
uppgifter" 

”Bekräfta med 
en blick bara, 
jag har sett 
dig” 

Chef BC  "dagliga möten med alla 
anställda" 

"ingen idag som är som 
är direkt olovligt 
frånvarande" 

"varierade 
arbets-
uppgifter" 

”de rullar på 
de olika 
avdelningarna 
med en 
hälsokontroll 
ifrån Företags-
hälsan” 

Avdelning A ”kan hjälpa och 
stötta varandra”, 
”Lättare att kunna 
vara ledig etc.” 

 ”synd om den som 
sjukskriver sig och inte 
vill vara med i detta 
härliga gäng”, ”tycker 
alla visar ett stort 
ansvar för sitt arbete 
och är bara hemma om 
de behöver det” 

”Utveckling 
mot enklare 
och mer 
effektiva 
arbetssätt” 

 

Avdelning B ” finns många som 
kan ersätta vid 
frånvaro”, 
”Fler som gör 
samma jobb”, 
”större arbetsplats, 
stressiga, rörigare.” 

 
 
  

”Att de är veklingar” ”Uppdelade i 
’små’ 
grupper. 
Utplacerade 
på olika avd. 
Man får mer 
koll på sina 
jobb”, 
”Större 
arbets-
område, 
stressigare.” 

 

Avdelning C ”Liten grupp, 
sjukskrivningen 
märks mer i 
semestertider (om 
det uppstår 
sjukfrånvaro)” 

  ”Mer fokus 
på säkerhet, 
hälsa” 

 

 

I tabellen presenteras de kategorikoder som framkom ur den tredje analysfasen, Remontering. 

Dessa presenteras på rad 1 och är de faktorer som, enligt informanter och respondenter, 

påverkar den kortvarig sjukfrånvaron. I rad 2-7 presenteras de citat som ligger grund för 

kategorikoderna och varje rad presenterar en chef eller arbetsplats (som visat av kolumn 1) 

för ökad tydlighet. Anledningen till att vissa boxar lämnats tomma är på grund av att inte alla 

respondenter hade någon initialkod som passar de mest frekventa kategorikoderna. 
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5.1 Den låga kortvariga sjukfrånvarons påverkan på studien 

Något som framkom i studien var att de undersökta avdelningarna hade en relativt låg 

sjukfrånvaro, chef A väljer till och med att beskriva den på avdelning A som ”nästan 

obefintlig”. Detta resulterade i att chef A fick svårigheter att besvara vissa frågor i intervjun, 

bland annat så var denne inte medveten om antalet sjukfrånvarotillfällen som tilläts innan 

företagshälsan kopplades in. Då intervjuerna genomfördes innan enkäten fanns ingen 

möjlighet att anpassa intervjuerna efter den låga sjukfrånvaron. 

I och med den låga sjukfrånvaron gav avdelningarna lägre utslag på kortvarig sjukfrånvaro 

men författarna kunde fortfarande urskilja skillnader. Ur dessa frånvaroskillnader kunde 

författarna sedan studera de svar som informanterna och respondenterna angett och på så sätt 

härleda vilka faktorer som antingen bidrog till hälsa eller sjukdom. Detta ytterligare fokus på 

skillnader kan ha bidragit till författarnas identifikation av ytterligare kategorikoder så som 

arbetsuppgifter och hälsoarbete. 

Något som författarna redan hade i åtanke innan undersökningen var att bilden av den 

kortvariga sjukfrånvaron kunde vara missvisande utifrån kompensationsledighet, sjuknärvaro 

och simulerad frånvaro. Utifrån detta så formulerade författarna frågor om detta i enkäten 

(18, 19, 21, 26) och ur de svar som angetts på frågorna så visar det sig att sjuknärvaro är det 

vanligaste alternativet som påverkar statistiken över avdelningarnas kortvariga sjukfrånvaro. 

En respondent sade sig ta ut kompensationsledighet vid sjukdom medan inte en enda 

respondent påstod att det förekom simulerad frånvaro till dennes kännedom. Detta kan i sin 

tur innebära att avdelningarna egentligen har högre kortvarig sjukfrånvaro än visat. 

 

5.2 Avdelningens storlek 

Under intervjun antydde HR-chefen att huruvida storleken på arbetsplatsen påverkar den 

kortvariga sjukfrånvaron är inget som den har reflekterat över. Detta då personen i fråga sett 

skillnad i sjukfrånvaro mellan både arbetsplatser i olika storlek som i de som har liknande 

mängd anställda. 

Chef A påstod sig inte ha några direkta grupperingar i sin avdelning. Detta är något som även 

visas i vissa av de svar som avdelning A lämnade på "Fråga 9: Ge exempel på hur storleken 

påverkar": 

"Bra stämning" (Respondent 7A) 
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"Bra stämning, närhet till kompetens som behövs -> Bred kompetens" (Respondent 11A) 

Samtidigt finns det anställda på avdelning A som på samma fråga uppfattar att storleken 

påverkar gruppen negativt: 

"Få personer gör att det lättare blir sjukfrånvaro" (Respondent 12A) 

Ur enkäten från avdelning A framkom även att storleken har en påverkan på möjligheten att 

vara sjuk, fråga 9 igen: 

"Vi kan hjälpa och stötta varandra" (Respondent 5A) 

"Tillräckligt stor att vi kan täcka för varandra om någon är sjuk" (Respondent 6A) 

"-Större möjlighet att kunna "täcka upp" för varandra, tack vare att vi är flera som kan 

utföra samma arb.uppg. . . " (Respondent 13A) 

"Relativt lätt att information sprids till alla. Ju fler i en grupp – fler som kan backa vid 

sjukdom." (Respondent 15A) 

"Lättare att kunna vara ledig etc." (Respondent 21A) 

Trots att avdelning A är den största i undersökningen finns det dock en respondent som anser 

att "Om flera är sjuka samtidigt kan det bli väldigt ansträngt" (Respondent 22A). Detta kan 

dock vara resultatet av att respondent 22A svarat att de arbetar 7 stycken på avdelningen och 

räknar därmed inte alla 32. Dessa 7 är förmodligen de som respondenten har närmast kontakt 

med inom avdelningen. 

Sett till arbetsplats B så ger en del av respondenterna liknande svar som arbetsplats A, på 

fråga 9: 

“Finns många som kan ersätta vid frånvaro” (4B) 

“Fler som gör samma jobb” (9B) 

Dessa två respondenters svar leder oss återigen till tolkningen att en större arbetsplats öppnar 

upp möjligheten att vara kortvarigt sjukfrånvarande. 

För att ytterligare styrka tolkningen så har respondent 4C även sagt:  

“Liten grupp, sjukskrivningen märks mer i semestertider (om det uppstår sjukfrånvaro)”. 

Detta som svar på fråga 29 och vi tolkar det som att på grund av att arbetsplatsen är liten till 

storlek så påverkas arbetsbördan vid sjukfrånvaro under semestertider. Vidare tolkar vi att 
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detta i sin tur innebära att möjligheten för kortvarig sjukfrånvaro påverkas av mängden 

närvarande på arbetsplatsen. 

5.3 Chefens kommunikation och interaktion 

I intervjuerna framkom de olika chefernas åsikter och inställningar till kommunikation och 

interaktion med de anställda. HR-chefens inställning var främst att försöka få ut 

informationen så tidigt som möjligt till de anställda och till cheferna som arbetar under HR-

chefen. Detta för att alla avdelningar ska få så mycket tid på sig som möjligt för att ställa in 

sig på till exempel förändringar. Szücs et.al. (2003) presenterar som sagt om att just oro för 

förändring är en stor bidragande faktor för den långvariga sjukfrånvaron. Sett till den 

information som HR-chefen angett antyder detta att det finns ett arbete med att motarbeta just 

denna oro. 

Mer intressant vart det när vi samlat in och analyserat svaren från cheferna A och BC, där såg 

vi en tydlig skillnad i sättet att se på kommunikation och interaktion. Chef A ser de anställda 

som den största och mest värdefulla resurs som finns på arbetsplatsen. Detta var något som 

chef A verkligen vill ta vara på genom att ha en tät kontakt med de anställda för att se om de 

behöver hjälp eller bara höra hur de mår. Ett genuint intresse för människor lyste igenom när 

chef A talade om sina anställda. 

I intervjun med chef BC framkommer det att denne har en annan typ av kommunikation med 

sina anställda. I stil med chef A har chef BC en daglig kontakt med sina anställda men 

skillnaden som vi identifierat är att chef BC har sin kontakt genom schemalagda möten som 

sker dagligen. Vi har inte upplevt samma känsla av att chef BC värderar sin personal på 

samma sätt som chef A, som på eget initiativ väljer att ha en daglig och djupare 

kommunikation med sina anställda. Ser vi till enkätfrågan om hur informerade de anställda 

känner sig på arbetsplatsen ser vi att på arbetsplats A och C svara 100% att de känner sig 

informerade om förändringar, på arbetsplats B svarade 9 av 11 svarande att de känner sig 

informerade (Szücs et. al., 2003). Detta tolkas som att kommunikationen inför förändringar 

sköts på ett väldigt bra sätt inom företaget. 

Vi uppfattade att chef BC har en större grad av negativ kommunikation med sina anställda, i 

form av till exempel tillrättavisande eller pådrivande kommunikation. Chef BC säger själv i 

intervjun att det förekommer både positiv och negativ kommunikation men att om vi skulle 

prata med de anställda så skulle de nog säga att det är en övervägande del negativ 
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kommunikation. Chef BC tror personligen att detta har att göra med att man lättare kommer 

ihåg negativ kommunikation. 

 

5.4 Frånvarokultur 

I intervjun med HR-chefen pratade vi om arbetsmiljön på arbetsplatsen och dess påverkan på 

kortvarig sjukfrånvaro, HR-chefen talade då om att arbetsmiljön reflekterades av 

arbetsplatsens ledarskap och företagskultur och menade att mycket av ansvaret ligger på 

ledaren att skapa en god arbetsmiljö. Vidare fick vi intrycket av att HR-chefen anser att 

företagskulturen har en stor påverkan på hur arbetsmiljön ser ut och att företaget försöker se 

till att stärka kulturen genom olika aktiviteter för de anställda att göra tillsammans. Exempel 

på detta kan vara att företaget anordnar träffar för de anställda då de kan spela innebandy, 

gym eller andra aktiviteter. 

Under intervjun med chef A framkommer det att chef A anser att företagskulturen spelar en 

stor roll i hur de anställda mår. Vidare förklarar chef A att denne försöker bidra till en positiv 

stämning och känsla på arbetsplatsen genom en rad åtgärder som till exempel att ge alla 

anställda eget ansvar över sitt arbete. Genom att ge de anställda ett stort eget ansvar ökar 

känslan av tillfredställelse i arbetet. 

Chef BC anser att det vart fall inte finns någon negativ frånvarokultur på hans avdelning. Att 

det skulle förekomma sjukanmälningar där den som anmält sig sjuk faktiskt inte är sjuk har 

chef BC väldigt svårt att tro. 

"ingen idag som är som är direkt olovligt frånvarande" (Chef BC) 

Chef BC förklarar även att när någon är sjuk så påverkas hela avdelningen då de kan komma 

att behöva flytta om personal eller till och med stryka vissa arbeten som skulle ske under 

dagen. Detta gör att det på avdelningen kan bli en del extra arbete för de som inte är sjuka, 

vilket kan resultera i att de anställda inte gärna vill sjukanmäla sig i onödan. 

Sett till enkätens respondenter så svarade samtliga arbetsplatser att största anledningen till 

frånvaro är sjukdom eller vård av barn. Som svar på fråga 19, om de anställda gått till arbetet 

trots sjukdom, svarade 12 av 22 på avdelning A att de gått till arbetet trots sjukdom. På 

avdelning B svarade 5 av 12 att de gått till arbetet trots sjukdom och på avdelning C svarade 

3 av 6 att de gått till arbetet trots sjukdom. På frågan varför dessa gått till jobbet trots 

sjukdom svarade 7  stycken från avdelning A att det var på grund av lojalitet till 
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medarbetarna som de valt att gå till arbetet. Vilka som respondenterna ser som medarbetare 

är oklart, men med tanke på den nära sammanhållningen vore författarna inte förvånade om 

chefen inkluderas i denna skara. På avdelning B var det inkomstförlust som var den största 

anledningen till varför de valt att gå till arbetet trots sjukdom (3 svar). På avdelning C, som är 

den minsta avdelningen, har majoriteten svarat att de gått till arbetet för att endast de kan 

utföra en viktig uppgift som måste bli färdig. Sett till denna insamlade information tolkar 

författarna det som att det inte finns någon negativ frånvarokultur på de undersökta 

arbetsplatserna. Snarare finns det om man ser till informationen en högre frekvens av positiv 

frånvarokultur där de anställda ofta väljer att gå till arbetet trots sjukdom för att inte belasta 

arbetskamraterna eller för att de inte vill att avdelningens arbete ska bli lidande på grund av 

deras frånvaro. Värt att notera är dock att kulturer av detta slag även de kan vara skadligt för 

hälsan. 

 

 

5.5 Arbetsuppgifter  

Denna faktors påverkan var något som Szücs et.al. (2003) presenterade som en del av sin 

första hypotes där kontroll över det egna arbetet ansågs spela in i den långvariga 

sjukfrånvaron hos de anställda, men oro för omorganisation presenterades som den främsta 

orsaken. Ur insamlad data i denna fallstudie har författarna identifierat arbetsuppgifterna som 

en påverkande faktor vid kategorikodningen. Av denna anledning presenteras här en analys 

av faktorns påverkan. 

Efter intervjun med chef BC talade denne om hur arbetsuppgifterna blivit förändrade efter 

den senaste omorganisationen. Skillnaden blev enligt chef BC att arbetsuppgifterna blev 

varierade på ett stabilare sätt. Förr var det mycket spring mellan avdelningarna medan det nu 

är mer uppdelat så att de anställda har hela dagar där de utför ett arbete på till exempel en 

maskin istället för flera småjobb på flera olika maskiner. 

Respondent 5B skriver om arbetet efter omorganiseringen på företaget: ” Uppdelade i ’små’ 

grupper. Utplacerade på olika avd. Man får mer koll på sina jobb.” och skriver vidare att ” 

Man slipper ha jobb på 3-4 avd. på en dag”. En annan respondent kommenterar att: ”Fler 

arbetskamrater som utför liknande jobb”(12B). 
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Chef A berättade att de på arbetsplatsen har varierande arbetsuppgifter för att hålla arbetet 

intressant samt att om någon är frånvarande kan de andra på arbetsplatsen täcka upp dennes 

uppgifter vid behov. Vidare pratade chef A om att de ofta väljer att spara rutinjobben till 

slutet av dagen då energinivån är låg, då rutinjobb som fakturering varken är roligt eller svårt. 

Därför är det bättre att lägga energin på de viktiga och intressanta jobben. Just denna egna 

kontroll över arbetsuppgifterna är något som överensstämmer med vad Szücs et.al. (2003) 

framförde som första hypotes i sin undersökning. 

Respondent 11A skriver i enkäten om hur arbetsuppgifterna förändrats efter 

omorganiseringen på företaget: ” Utveckling mot enklare och mer effektiva arbetssätt -> 

Flera steg kan göras av samma person ”. Respondent 5A skriver om vad förändringarna 

inneburit: ”Lättare att hoppa in i andras roller”  

Svaren från enkäterna visade att 50% (11 av 22) av de anställda på avdelning A ansåg att en 

förändring genomförts och av dessa ansåg 4 st att förändringarna vart positiva medan 2 st 

ansåg att det skett negativa förändringar. På avdelning B ansåg 100% (12 av 12) att det skett 

förändringar på arbetsplatsen och av dessa ansåg 7 stycken att dessa förändringar varit 

positiva medan 2 stycken ansåg att förändringarnva varit negativa. På avdelning C ansåg 3 av 

7 att det skett förändringar och av dessa ansåg ingen att de varit positiva och 1 ansåg att det 

skett negativa förändringar. Avdelning C´s svar tolkar författarna som att det på den 

avdelningen skett minst förändringar då det är den minsta avdelningen i undersökningen med 

minst utrymme för förändringar. 

Sett till vad intervjurespontenterna berättade i intervjun tillsammans med enkäternas 

respondenter ser man att omorganisationen var lyckad, då det är tydligt att arbetet blivit 

effektivare samtidigt som fler anställda på de olika avdelningarna lättare kan täcka upp för 

varandra. Chef B pratade under intervjun om att alla de anställda har stort ansvar och att det 

vid frånvaro skapar problem för arbetsplatsen då de kan komma att behöva stryka vissa 

arbeten för att kunna täcka upp för den som är frånvarande. Resultatet av omorganiseringen 

tolkas av författarna som att det nu är lättare att täcka upp för en frånvarande person på 

arbetsplatsen då de anställda nu gör mer liknande uppgifter. 
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5.6 Hälsoarbete 

Även denna faktor framkom utifrån författarnas tolkning av det insamlade materialet. Med 

hälsoarbete pratar respondenterna om alla de system och åtgärder som finns i företaget för 

den som blir sjuk. Författarna fick en tydlig bild över det stora arbete som företaget gör för att 

hålla sin personal frisk och arbetande och ses som en avgörande faktor på den låga 

sjukfrånvaron som avdelningarna har. 

Under intervjun med chef BC fick vi en klar uppfattning om att denne har bra koll på hur 

företaget arbetar med de anställdas hälsa. Chef BC förklarar att de, förutom som tidigare 

nämnt, får kontakt med Företagshälsan vid de tillfällen någon överstigit antalet tillåtna 

sjukdagar, även har regelbundna hälsokontroller för alla anställda på företaget. Chef BC 

berättar att dennes avdelning är den som står näst i tur för att genomföra dessa kontroller. 

Vidare berättar chef BC att det vid ett tillfälle var en grupp som ofta var sjukanmälda och att 

det då skapades extra hälsokontroller för denna grupp. Gruppen fick resultatet att hälsan var 

dålig, höga kolesterolvärden och övervikt var några av de övergripande hälsoriskerna. Den 

utsatta gruppen fick då råd och stöd i hur de skulle kunna bättra sina värden och 

uppföljningar gjordes över tiden. Chef A samt HR-chefen pratade under intervjuerna om 

samma system och det blev snabbt tydligt att detta system involverar hela verksamheten och 

har varit i bruk under en längre period. Chef BC talade även om att de vid längre sjukfrånvaro 

alltid försöker hitta ett alternativt arbete åt den som är frånvarande. Enligt chef BC finns det 

nästan alltid någon form av arbete som kan utföras trots skada eller sjukdom, detta kan vara 

allt från att sitta vid en dator eller utföra enklare arbeten som inte kräver lika mycket rörelse. 

Utifrån vad HR-chefen och chef A berättat under intervjuerna framkom att Företaget arbetar 

med att ha en hälsosam personal. Detta genom bland annat en aktivitetsförening som 

anordnar evengemang som innebandy och golf, men även genom ett gym som finns på 

arbetsplatsen. Detta engagemang påverkar de anställdas fysiska hälsa men gemenskapen i 

lagaktiviteterna tror författarna även kan bidra till den psykiska hälsan, något som chef A 

anser är viktigt. I sin dagliga interaktion med de anställda poängterar chef A vikten av att se 

till så att alla medarbetare känner sig sedda. 

Sett till enkätens respondenter så svarade samtliga avdelningar att största anledningen till 

frånvaro är sjukdom eller vård av barn. Anledningen vård av barn är inget som företagets 

hälsoarbete kan påverka detta då merparten av barnen smittas på dagis eller i skolan. 
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Under frågan om de anställda gått till arbetet trots sjukdom(fråga 19) svarade 12 av 22 på 

avdelning A att de gått till arbetet trots sjukdom. På arbetsplats B svarade 5 av 12 att de gått 

till arbetet trots sjukdom och på arbetsplats C svarade 3 av 6 att de gått till arbetet trots 

sjukdom. På frågan varför dessa gått till jobbet trots sjukdom svarade 7 av 12 från avdelning 

A att det var på grund av lojalitet till medarbetarna som de valt att gå till arbetet, på avdelning 

B var det inkomstförlust som var den största anledningen till varför de valt att gå till arbetet 

trots sjukdom (3 av 5 svarande). På arbetsplats C, som är den minsta avdelningen, har alla 

som svarat ja på fråga 19 svarat att de gått till arbetet för att endast de kan utföra en viktig 

uppgift som måste bli färdig. 
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6. Slutdiskussion 

I detta kapitel kommer vi (författarna till detta arbete) att diskutera de slutsatser som har 

framkommit efter undersökningens slut. Slutsatserna är samtliga kopplade till de 

kategorikoder som presenterats i analyskapitlet. Kapitlet inleds av en diskussion kring 

undersökningens svårigheter.. 

6.1 Undersökningens svårigheter 

Innan undersökningen inleddes så hade vi den förutfattade meningen att företagen som vi 

kontaktade skulle instämma i att detta är ett relevant och viktigt ämne att undersöka, så var 

dock inte fallet. Vi upplevde istället ett motstånd från de allra flesta företag om att delta i 

undersökningen, de svar vi fick var av olika anledningar men känslan var att de inte ville 

ställa upp alls. Detta kan bero på att det har med känsliga uppgifter att göra, att företag med 

hög sjukfrånvaro inte vill bidra till undersökningen då det kan ge en negativ syn på företaget. 

Det företag som valde att medverka i undersökningen visade sig ha en väldigt låg 

sjukfrånvaro och kände då kanske att de inte har något att förlora på att medverka.  

Detta kan vara en av anledningarna till att det saknas forskning kring den kortvariga 

sjukfrånvaron i jämförelse med den långvariga, just svårigheten med att hitta företag som vill 

medverka i denna typ av undersökning. 

 

6.2 Avdelningens storlek 

Det som vi sett utifrån det insamlade och analyserade materialet är att storleken har en 

relativt liten roll i mängden kortvarig sjukfrånvaro på de undersökta avdelningarna. Resultatet 

visar istället att kommunikationen och sammanhållningen i gruppen spelar större roll. Detta 

då den största undersökta avdelningen (avdelning A) var minst frånvarande (utifrån svar på 

enkätfrågor 17 och 23). Samtidigt påvisade avdelning A en väldigt hög sammanhållning, sett 

utifrån att majoriteten av de som gick till arbetet trots sjukdom angav lojalitet till 

medarbetarna som anledning varför (enkätfråga 20). Denna sammanhållning ses som 

resultatet av dagliga interaktioner mellan de anställda och även chefen på avdelningen. 

Flertalet respondenter på avdelning A angav att en fördel med arbetsplatsens storlek var att 

andra kunde täcka upp för en anställds sjukfrånvaro. Sett till vad en respondent på avdelning 

C svarade om att sjukfrånvaro märks av mer i semestertider, så visar detta att storleken spelar 

roll när det kommer till kortvarig sjukfrånvaro. Därmed härleds slutsatsen om att storleken på 
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en avdelning spelar en stor roll i de anställdas möjlighet att stanna hemma från arbetet, 

oavsett sjukdom eller ledighet. Detta samspelar någorlunda med påståendet av 

Försäkringskassan (2015) att ju fler anställda, desto fler kommer vara sjukanmälda. I denna 

undersökning handlar det dock snarare om möjligheten att stanna hemma än frekvensen. 

Av de svar som angavs på fråga 4, ”Hur många arbetar på din avdelning/ i ditt arbetslag?”, 

skiljde sig vissa från resterande (se bilaga 2). Dessa angav två svar på frågan, ett för 

avdelningen och ett för arbetslaget. I och med detta anser en del anställda på avdelning A att 

den är indelad i undergrupper eller arbetslag. Detta kan i sin tur härledas till att den uppfattas 

som en mindre avdelning. En sådan uppfattning kan påverka hur dessa respondenter ser på 

möjligheten att sjukskriva sig men då respondent 21A (svarat ”35[avdelning]/7[arbetslag]” 

på fråga 4) svarar att det är ”Lättare att kunna vara ledig etc.” på fråga 9 (storlekens 

påverkan) så innebär det att även de som angett arbetslag ser till avdelningens storlek i 

möjligheten att stanna hemma från jobbet. 

 

6.3 Chefens kommunikation och interaktion 

Att just kommunikationen och interaktionen på avdelningarna har en påverkan på 

sjukfrånvaron är tydlig, detta då det starkt reflekterar på arbetsmiljön på avdelningarna. 

Anledningen till den nästan obefintliga sjukfrånvaron på avdelning A är till stor del är 

kommunikationen och interaktionen på avdelningen. Under intervjun med chef A framkom 

att denne har en informell kommunikation där den, i daglig kommunikation med personalen, 

pratar både om privata och arbetsrelaterade saker. På avdelningen framgick att samtliga var 

glada och tyckte om arbetet, arbetsplatsen och kollegorna. Detta grundas i den öppna och 

informella kommunikationen, enligt vad svaren ur intervjun med chef A påvisar. Jämför vi 

detta med chef BC så påvisar denne en mer formell och uppgiftsorienterad kommunikation, 

där den dagliga kommunikationen med anställda sker genom planerade möten om den 

dagliga verksamheten. Vilket kan vara en orsak till den högre sjukfrånvaron på avdelning B 

(sett ur svaren på fråga 23). Med detta sagt bör fokus ligga i chefens kommunikation och 

interaktion om ett företag vill minska den kortvariga sjukfrånvaron på avdelningen. Detta 

samspelar både med vad Malm (2014) säger (att kommunikationen och interaktionen mellan 

hierarkiska nivåer spelar roll) och det Ahlberg et.al. (2008) framför (att kommunikation som 

fungerar bra i samtliga riktningar är en friskfaktor).  



 

56 
 

Vi har även sett att det finns en genomgående god kommunikation och informering från 

cheferna till de anställda gällande kommande förändringar på avdelningarna, detta med tidig 

information samt riskanalyser inför förändringar för att undersöka hur detta kommer att 

påverka de anställda och avdelningen. Undersökningen visar att detta är den största 

anledningen till att sjukfrånvaron varken ökat eller minskat vid omorganisationer, trots att 

den (förutsett att långvarig och kortvarig sjukfrånvaro påverkas av samma faktorer) borde 

ökat enligt slutsatser av Szücs et.al. (2003) gällande oro för omorganisation. 

 

6.4 Frånvarokultur 

De frånvarokulturer som uppfattats av författarna är mot förväntningarna, alltså att de 

anställda snarare väljer att gå till arbetet trots sjukdom än att stanna hemma utan giltig 

anledning. Att gå till arbetet trots sjukdom betecknas som sjuknärvaro och efter att ha 

identifierat förekomsten av detta hos främst avdelning C har vi valt att utvidga 

frånvarokulturen till att även involvera detta fenomen. På avdelning C anser hälften av de 

anställda att deras arbete inte kan täckas upp av andra. Denna hälft har svarat att de gått till 

arbetet trots sjukdom på grund av att det fanns arbete som måste utföras och som endast de 

kan utföra. Detta kan enligt oss bero på det ansvar som ligger på varje anställd, speciellt de 

som utför ett viktigt arbete som inte kan utföras av någon annan eller som är svår att täcka 

upp för. Ur detta för vi slutsatsen att en liten grupp med unika arbetsuppgifter kan få problem 

vid kortvarig sjukfrånvaro. Genom dessa problem kan en frånvarokultur som ser sjukfrånvaro 

som moralbrytande uppstå (en av de typer som Nicholson & Johns (1985) framför). Denna 

frånvarokultur uppmuntrar inte simulerad frånvaro, men den kan istället få en negativ effekt 

på de anställdas hälsa då de inte vilar upp sig vid sjukdom. Att inte vila upp sig vid kortvarig 

sjukdom är något som kan leda till långvarig sjukdom, något Alexanderson (1998) 

identifierat i sin artikel då utmattning leder till kortvarig sjukfrånvaro som i sin tur leder till 

friskhet (efter återhämtning). Sjuknärvaro blir på så sätt ett fenomen som företag bör undvika 

på samma sätt som kortvarig sjukfrånvaro, då utan återhämtning så kan sjuknärvaron leda till 

långvarig sjukfrånvaro. Motsatsen till sjuknärvaro är simulerad frånvaro, något som McEwan 

(1991) framförde som väldigt vanligt (75-80 % av sjukänmälningar är simulerade). Detta 

visade sig dock inte stämma i vår undersökning, då ingen av respondenterna eller 

informanterna känner till förekomsten av simulerad frånvaro. 
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På den största avdelningen (avdelning A) var istället lojalitet till medarbetarna den stora 

anledningen till att de valt att gå till arbetet trots sjukdom, detta reflekterar återigen den goda 

kommunikationen och interaktionen samt arbetsmiljön på avdelningen A. 

 

6.5 Arbetsuppgifter 

En slutsats som framkom angående den kortvariga sjukfrånvaron och de anställdas 

arbetsuppgifter är att varierande arbetsuppgifter är något som de flesta respondenter ser som 

positivt. Många av respondenterna har även tagit upp att de genom förändringar har fått mer 

ansvar över sina egna arbetsuppgifter och att även detta är positivt. Detta tolkar författarna 

som att ett varierande arbete som kräver ett större ansvar ger de anställda ett stimulerande och 

utvecklande arbete. Vidare känner de anställda att detta är mer positivt än ett monotont 

arbete, sett utifrån respondent 18A’s svar att förändringar är postitivt då arbetet inte blir 

statiskt. Detta går att koppla till det resultat som Försäkringskassan (2012) presenterade i sin 

rapport om att den långvariga sjukfrånvaron är högre hos de som inte har egen kontroll över 

sina arbetsuppgifter och/eller arbetstider. Sett till vår undersökning så tyder den lågt 

förekommande kortvariga sjukfrånvaron att detta resultat kan tänkas stämma för även 

kortvarig sjukfrånvaro. Slutsatsen blir att anställda med högre kontroll över sina 

arbetsuppgifter (eller iallafall har varierade sådana) har en positv upplevelse på arbetet och är 

därmed mer sällan kortvarigt sjukfrånvarande. 

Vi har dock sett att arbetsuppgifterna kan ha viss betydelse för att de anställda ska arbeta trots 

sjukdom. Till exempel på avdelning C som svarat att 50% av de anställda i gruppen utför ett 

arbete som den resterande avdelningen inte kan täcka upp och har därför valt att gå till arbetet 

trots att de varit sjuka. Detta leder oss till slutsatsen att arbetsuppgifterna inte bör vara så 

unika att enbart en anställd kan genomföra dem. 

 

6.6 Hälsoarbete 

De enkätsvar som vår undersökning resulterade i gav inga direkta åsikter om att hälsoarbete 

spelar roll in i den kortvariga sjukfrånvaron. Däremot framkom det ur samtliga intervjuer att 

detta är något som företaget arbetar med och tror fungera i förebyggande syfte mot 

sjukfrånvaro. Den slutsats som resultatet visar är att då företaget redan har ett så väl utformat 

hälsosystem med både gym, aktivitetsförening och regelbundna hälsokontroller så kan detta 
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vara något som de anställda tar för givet och därmed inte är något som framgår i enkätsvaren. 

Att företaget har ett sådant utformat system är något som motsäger vad Lindgren (2012) 

påstår, att större företag har mindre incitament för att göra dyra investeringar för att motverka 

den kortvariga sjukfrånvaron. Då vi identifierat ett flertal åtgärder som företaget har för att 

motverka eller lösa problem med sjukfrånvaron anser vi att Lindgren’s (2012) teori inte 

stämmer överrens med det undersökta företaget, trots att det är ett stort internationellt företag. 

När vi fortsatt tolkar de svar som vi fått av informanterna finner vi att det hälsoarbete som 

görs av företaget kan kopplas till både fysiskt och psykiskt välmående. Därmed är det något 

som kan påverka den kortvariga sjukfrånvaron chefens förmåga att få de anställda att känna 

sig sedda och uppskattade. Detta är något som tydligt påvisas av chef A, som trots sitt 

ledarskap över den största avdelningen i undersökningen har den (enligt svaren på fråga 23) 

lägsta kortvariga sjukfrånvaron. Jämför vi detta med chef BC så använder denne sig också av 

dagliga möten, fast med fokus på dagens arbete och inte individens välmående till samma 

grad som chef A. Ur detta drar vi slutsatsen att chef A’s dagliga engagemang i att se och 

uppmärksamma varje individuell anställd ger dem en bättre psykisk hälsa. 

 

 

  



 

59 
 

7. Förslag till vidare forskning 

I detta kapitel presenterar författarna förslag till vidare forskning. Detta ur egna 
uppfattningar av vad denna undersökning saknar och vad för forskning som kan vara 
intressant på området. 

7.1 Ytterligare fallstudier på kortvarig sjukfrånvaro 

Vi har alltid haft som ambition med denna undersökning att den ska leda till ytterligare 

forskning på området. Det är utifrån den grund idén som vi valt att göra en fallstudie och vi 

anser, nu efter undersökningens avslut, att fler fallstudier av denna sort är något som bör 

genomföras. Tillsammans med resultatet ur vår undersökning kan nämligen dessa komma att 

forma någon teori i framtiden som kan bidra till minskad kortvarig sjukfrånvaro. 

 

7.2 Utökad forskning om chefens kommunikation och interaktion 

Vi har i detta arbete framfört slutsatser om hur chefens kommunikation och interaktion spelar 

en stor roll över den kortvariga sjukfrånvaron på en avdelning. Denna faktor återkommer 

ständigt och med grund i detta finner vi därmed att det vore ett interessant område att 

fokusera på i ytterligare forskning. Vi anser själva i efterhand att mer fokus kunde lagts på 

kommunikation och interaktions området då det visat sig mer relevant än vi ursprungligen 

trodde. En kvalitativ undersökning strikt fokuserad på just chefens kommunikation, 

interaktion eller båda två, skulle därmed kunna bidra med mycket intressanta resultat enligt 

oss. 

 

7.3 Kvantitativa undersökningar av simulerad frånvaro 

Något som vi vid arbetets början förmodade utgöra en del av den kortvariga sjukfrånvaron 

var simulerad frånvaro. Detta fenomen, att stanna hemma från arbetet trots arbetsdugligt 

skick, var något som vi båda författare hade erfarenheter av från kollegor vid tidigare 

arbetsplatser. När vi sedan frågade om detta i både enkäten och intervjuerna var det ingen 

som gav sig till känna för att besitta någon vetskap om detta. Orsaken bakom detta kan vara 

så enkel som att det inte förekommer simulerad frånvaro på de avdelningar som 

undersökningen genomfördes på, men ett alternativ är också att respondenterna inte vart helt 

sanningsenliga i sina svar. Anledningen till att tankarna förs mot det andra alternativet är de 
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siffror som McEwan (1991) framförde i sin undersökning att enbart 20-25 % av de som är 

hemma sjuka faktiskt är sjuka till den grad att det påverkar arbetsförmågan. Vi har inte 

lyckats finna någon liknande studie genomförd på den svenska arbetsmarknaden och föreslår 

därmed att en sådan undersökning bör genomföras. En undersökning som enbart fokuserar på 

detta och med stort antal respondenter och kvantitativt mätbar data, skulle kanske resultera i 

ett annat resultat, givet att respondenterna känner sig tryggare i sina svar. För att verkligen 

förstå och motarbeta den kortvariga sjukfrånvaron behövs kunskap om simulerad frånvaro är 

ett faktiskt fenomen eller enbart en myt. 
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9. Bilagor 
9.1 Bilaga 1: Enkät 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Kort sjukfrånvaro på arbetsplatsen 
 
Följande enkät kommer att handla om kort sjukfrånvaro på din arbetsplats. Med kort sjukfrånvaro menar vi ”då 
man är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom en kortare tid” (1-13 dagar). Du kommer bland annat att få 
besvara frågor om arbetsplatsens sjukskrivningspolicy, din egen sjukfrånvaro samt hur du uppfattar dina kollegors 
sjukfrånvaro. 
Ett område som även kommer att tas upp är frånvarokulturen på arbetsplatsen. Detta innebär vad som är normen 
för sjukfrånvaro på arbetsplatsen, eller med andra ord hur ofta det är okej att vara sjuk enligt kollegorna. 
 
Tid för enkäten beräknas till 5 – 6 minuter. 
Utgivare av enkäten är två studenter som läser tredje året av Detaljhandelsprogrammet vid Högskolan Dalarna. 
Informationen ur enkäten kommer vi att använda i vårt examensamensarbete där den kortvariga sjukfrånvaron 
studeras. Resultatet av arbetet ska bidra till att minska korta sjukanmälningar i arbetslivet. 
Undersökningen kommer att vara anonymt där vi inte är intresserade av dig som person utan av dig som en del av 
arbetsplatsen. Ingen enskild persons svar kommer att lämnas vidare till tredje part utan är bara till för vår egen 
användning i detta arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för att du tar din tid att besvara enkäten och därmed ditt bidrag. 
 
 
Martin Ehrling                          Marcus Karlsson 
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Arbetsplatsen 
1. Känner du till företagets sjukfrånvaropolicy? 

o Ja  
o Nej 

2. Om ja, hur ofta får en anställd vara sjuk under en 12 månaders period? 

3. Om du svarat ja på fråga 1, tycker du att det borde vara fler eller färre tillfällen? 
o Ja, fler 
o Ja, färre 
o Nej, det är bra som det är 
o Ej relevant 

4. Hur många arbetar på din avdelning/ i ditt arbetslag? 

5. Ungefär hur många arbetar du tillsammans med dagligen? 

6. Kan någon av dina kollegor genomföra samma jobb som dig? 
o Ja 
o Nej 

7. Hur ofta har du kommunikation med din närmsta chef? 
o Dagligen 
o Ett par dagar i veckan 
o En gång i veckan 
o Någon gång per månad 
o Annat:       

8. Hur uppfattar du att storleken på arbetsplatsen påverkar din arbetsmiljön? 
o Positivt 
o Negativ 
o Inte alls 

9. Ge exempel på hur storleken påverkar: 

10. Har det skett någon/några förändring(ar) i arbetsplatsens struktur/arbetssätt? 
o Ja 
o Nej 

11. Om ja, beskriv kortfattat vad denna/dessa förändring(ar) innebar? 

12. Om du svarat ja på fråga 10, Hur anser du att dessa förändringar påverkade din arbetsmiljön? 
o Positivt 

      
      
      
      
      
      
      
             
      
      
      
      
      
      
      
      

    

      
      
      
      
      
      
      
      
      

    

      
      
      
      
      
      
      
       

      
      
      
      
      
      
      
       



 

III 
 

o Negativt 
o Inte alls 
o Ej relevant 

13. Varför anser du detta? 

14. Känner du dig informerad inför förändringar på arbetsplatsen? 
o Ja 
o Nej 
o Ingen åsikt      

15. Hur trygg känner du dig i din anställning? 
o Väldigt trygg 
o Ganska trygg 
o Ganska otrygg 
o Väldigt otrygg 

Frånvaro 
16. Vad har du uppfattat som den största anledningen till kort sjukfrånvaro på arbetsplatsen? 

o Sjukdom 
o Arbetsskador 
o Vård av barn 
o Annat:       

17. Hur ofta är du hemma en kort tid från jobbet på grund av sjukdom? 
o Väldigt ofta (Varje vecka) 
o Ofta (Varannan vecka) 
o Ibland (Någon gång i månaden) 
o Nästan aldrig (Någon gång per år) 
o Aldrig 
o Vet ej 

18. Hur gör du när du blir kortvarigt sjuk fast har använt alla sjuktillfällen? (välj ett eller flera alternativ) 
□ Går till jobbet, trots sjukdom 
□ Stannar hemma och anmäler sjukdomen till företagsdoktorn 
□ Tar ut kompledighet 
□ Tar ut semester 
□ Annat:       
□ Ej relevant 

19. Har du gått till jobbet trots sjukdom? 
o Ja 
o Nej 

  
20. Om ja, varför? (välj ett eller flera alternativ) 

□ Slut på sjukdagar 
□ Lojal till företaget 
□ Lojal till medarbetarna 
□ Inkomstförlust 
□ Grupptryck från medarbetare 
□ Arbete som måste genomföras (ex. "Endast jag kan uppgiften") 
□ Annat:       
□ Ej relevant 

      
      
      
      
      
      
      
       



 

IV 
 

21. Har du valt att sjukanmäla dig trots att du skulle kunnat gå till jobbet? 
o Ja 
o Nej 

22. Om ja, hur ofta? 
o Väldigt ofta (Varje vecka) 
o Ofta (Varannan vecka) 
o Ibland (Någon gång i månaden) 
o Nästan aldrig (Någon gång per år) 
o Aldrig 
o Vet ej 

23. Hur ofta är någon arbetskamrat kortvarigt sjuk på arbetsplatsen? 
o Ofta (Varje vecka) 
o Ibland (Varannan vecka) 
o Sällan (Någon gång i månaden) 
o Nästan aldrig (Någon gång per år) 
o Aldrig 
o Vet ej 

24. Hur uppfattar du att dina kollegor vanligtvis reagerar på andras korta sjukfrånvaro? 
o De bryr sig inte 
o De ifrågasätter det 
o De stör sig på det 
o Annat:       
o Vet ej 

25. Hur reagerar du på andras korta sjukfrånvaro? 

26. Händer det att en kollega är sjukanmäld en kort tid fast du vet att han/hon inte är sjuk? 
o Ja 
o Nej 
o Vet inte 

27. Om ja på fråga 26, hur ofta förekommer detta (inte samma person utan generellt på arbetsplatsen)? 
o Väldigt ofta (Varje vecka) 
o Ofta (Varannan vecka) 
o Ibland (Någon gång i månaden) 
o Nästan aldrig (Någon gång per år) 
o Aldrig 
o Ej relevant 

28. Om du svarat ja på fråga 27, hur känner du om en kollega är sjukanmäld en kort tid fast du vet att han/hon 
inte är sjuk? 

      
      
      
      
      
      
      
       

      
      
      
      
      
      
      
       



 

V 
 

29. Har du fler synpunkter på arbetsplatsens korta sjukfrånvaro eller sjukfrånvaro i övrigt, skriv gärna ner det 
här: 

Avslutande frågor 
30. Hur gammal är du? 

o 16-25 
o 26-35 
o 36-45 
o 46-55 
o 56-65 
o 66+ 

31. Vad har du för anställning på arbetsplatsen? 
o Heltid 
o Deltid 
o Tillsvidare 
o Annat       

32. Är du vårdnadshavare? 
o Ja 
o Nej 

33. Antal inkomsttagare i hushållet? 
o 1 
o 2 
o 2+ 

 
 
Vi tackar för att du valt att medverka I denna undersökning. 
Marcus Karlsson, Högskolan Dalarna 
Martin Ehrling, Högskolan Dalarna 
 
 
 
9.2 Bilaga 2: Enkätsvar, skrivfrågor 
Fråga 2: Om ja, hur ofta får en anställd vara sjuk under en 12 månaders period? 

 

Avdelning A Avdelning B Avdelning C 

2A: 5 sjukdomstillfällen under en 12 
månadersperiod 

1B: 5 3C: Finns ingen begränsning 

19A: Är man sjuk så ska man vara 
hemma, oavsett antal gånger 

2B: Så mycket det behövs 4C: Obegränsat 

20: 3 4B: 5 5C: 5 ggr 

22: 3 5B: 5 6C: Finns inget tak men efter ett viss 
antal blir det utredning 

*Inget svar* 6B: 5 ggr *Inget svar* 

*Inget svar* 7B: 5 ggr/år *Inget svar* 

      
      
      
      
      
      
      
       



 

VI 
 

*Inget svar* 8B: 5 gånger på ett år *Inget svar* 

*Inget svar* 10B: 5 *Inget svar* 

Fråga 4: Hur många arbetar på din avdelning/ i ditt arbetslag? 

 

Avdelning A Avdelning B Avdelning C 

1A: drygt 30 2B: 2 1C: 8 st 

2A: 20 (avdelning), 5 (arbetslag) 3B: 15 2C: 8 

4A: ca 30 4B: 15 3C: 4 

5A: ≈30 5B: 15 4C: 7-8 

6A: ca 30 6B: 15 5C: 8 

7A: 32 7B: 12 6C: 65-70 

9A: 35 8B: 15 st *Inget svar* 

10A: 7 9B: 12 st *Inget svar* 

11A: 30 10B: 15 *Inget svar* 

13A: 13 st 12B: 13 *Inget svar* 

14A: 13 *Inget svar* *Inget svar* 

15A: ca 30 *Inget svar* *Inget svar* 

16A: 21/4 *Inget svar* *Inget svar* 

17A: 30 *Inget svar* *Inget svar* 

18A: 35/7 *Inget svar* *Inget svar* 

19A: ca 30st *Inget svar* *Inget svar* 

21A: 35/7 *Inget svar* *Inget svar* 

22A: 7 *Inget svar* *Inget svar* 

 

Fråga 5: Ungefär hur många arbetar du tillsammans med dagligen? 

Avdelning A Avdelning B Avdelning C 

1A: 10-12 1B: 1-2 pers. 1C: Ingen 

2A: endast ett fåtal, oftast själv, 
ibland grupp 

2B: 1 2C: 7 

3A ≈10 pers 3B: 12 3C: Ingen 

4A: ca 15 4B: 12 4C: Flertal olika personer 

5A: ≈10 5B: 3 5C: 8 



 

VII 
 

6A: ca 30 6B: 1 6C: 7-8 

7A: 10 7B: 3 *Inget svar* 

8A: Ca 30., kontakt ca 10st. 8B: 3-4 *Inget svar* 

9A: 15 9B: 0-1 st *Inget svar* 

10A: 7 10B: 3 *Inget svar* 

11A: 7 11B: 15 *Inget svar* 

12A: 7st 12B: 3 *Inget svar* 

13A: 3 st *Inget svar* *Inget svar* 

14A: 4 *Inget svar* *Inget svar* 

15A: ca 10-12 *Inget svar* *Inget svar* 

16A: 7 *Inget svar* *Inget svar* 

17A: 10 *Inget svar* *Inget svar* 

18A: 6 *Inget svar* *Inget svar* 

19A: ca 10 st *Inget svar* *Inget svar* 

20A: 30 *Inget svar* *Inget svar* 

21A: 6 stycken *Inget svar* *Inget svar* 

22: 7 *Inget svar* *Inget svar* 

 

Fråga 9: Ge exempel på hur storleken påverkar: 

Avdelning A Avdelning B Avdelning C 

5A: Vi kan hjälpa och stötta varandra 3B: Omväxlande jobb 2C: Lättare att påverka. När man är 
många 

6A: Tillräckligt stor att vi kan täcka 
för varandra om någon är sjuk 

4B: Finns många som kan ersätta vid 
frånvaro 

*Inget svar* 

7A: Bra stämning 5B: Omväxlande jobb *Inget svar* 

11A: Bra stämning, närhet till 
kompetens som behövs -> Bred 
kompetens 

6B: Ju större arbetsplats = större 
chans till en bra arbetsmiljö 

*Inget svar* 

12A: Få personer gör att det lättare 
blir avundsjuka. 

7B: Många anställda. Det påverkar 
inte så mycket om en är sjuk/ledig. 

*Inget svar* 



 

VIII 
 

13A: -Större möjlighet att kunna 
"täcka upp" för varandra, tack vare att 
vi är flera som kan utföra samma 
arb.uppg. -Lätt att ha en nära kontakt 
med chefen tack vare att vi inte är 
väldigt många 

8B: Lagom stor avdelning *Inget svar* 

14A: [Företaget] är stort -> uppstyrt 
och välplanerat. Min avdelning är lite 
-> bra närhet till närmsta chef. 

9B: Fler som gör samma jobb *Inget svar* 

15A: Relativt lätt att information 
sprids till alla. Ju fler i en grupp – fler 
som kan backa vid sjukdom. 

11B: Större arbetsplats, stressiga, 
rörigare. 

*Inget svar* 

16A: Beslutsfattningen blir ganska 
kort. Lätt att diskutera olika problem. 

*Inget svar* *Inget svar* 

17A: Vi är en mindre grupp, 
kommunikationen mycket enklare än 
om vi t.ex. skulle vara dubbelt så 
stora. (Finns kundcenter m. 75 pers) 

*Inget svar* *Inget svar* 

21A: Lättare att kunna vara ledig etc. *Inget svar* *Inget svar* 

22A: Om flera är sjuka samtidigt kan 
det bli väldigt ansträngt. 

*Inget svar* *Inget svar* 

Fråga 11: Om ja, beskriv kortfattat vad denna/dessa förändring(ar) innebar? 

Avdelning A Avdelning B Avdelning C 

4A: Nedskärning i budget 1B: Bättre organiserat med material 
och verktyg vi använder. Mer 
säkerhetstänk 

2C: Mer fokus på säkerhet, hälsa 

5A: Kollegor har sagt upp sig = 
omfördelning av arbetsuppgifter, 
Arbetssätt- vi försöker få alla jobba 
så lika som möjligt = lättare att hjälpa 
varandra 

2B: En massa mer arbete 5C: Omorganisation för 2 år sedan 

6A: Något färre anställda 3B: Fått egna ansvarsområden 6C: Omstrukturering med mindre 
antal tjänster men samma arbetsbörda 

10A: Jag är ny på jobbet 4B: Mer strukturerat arbetssätt *Inget svar* 

11A: Utveckling mot enklare och mer 
effektiva arbetssätt -> Flera steg kan 
göras av samma person 

5B: Uppdelade i "små" grupper. 
Utplacerade på olika avd. Man får 
mer koll på sina jobb. 

*Inget svar* 

12A: Vi omvärderar och anpassar 
hela tiden antal personer och 
arbetsuppgifter för att klara 
arbetsbelastning och ge bra 
kundservice. 

7B: Ändrat ansvarsområde *Inget svar* 



 

IX 
 

16A: Flera uppsägningar inom kort 
tid. 

8B: Fått egna ansvarsområden *Inget svar* 

17A: Vi gick från ca 17 till över 30 
pers 2012. 

9B: Jobben oftare på samma avd. *Inget svar* 

18A: Det är föränderligt hela tiden 10B: Vi är nu placerade på en viss 
maskin 

*Inget svar* 

19A: Two eyed princip = man hjälper 
varandra kolla så man gjort rätt 

11B: Större arbetsområde. Se ovan. *Inget svar* 

22A: Omfördelningar *Inget svar* *Inget svar* 

 

Fråga 13: Varför anser du detta? 

Avdelning A Avdelning B Avdelning C 

4A: Sämre framtidsutsikter, 
karriärsmöjligheter 

1B: Därför 2C: Vet ej. 

5A: Lättare att hoppa in i andras 
roller 

2B: Rörigt 6C: Kan ibland sakna “bollplank” 

6A: Vi har fortfarande tillräcklig 
bemanning 

3B: Får mer ansvar, bättre koll på sitt 
område 

*Inget svar* 

11A: Ökad flexibilitet + ökning av 
kunskap 

5B: Man slipper ha jobb på 3-4 avd. 
på en dag 

*Inget svar* 

12A: Man måste alltid anpassa sig 
efter förutsättningarna. 

6B: Arbetssättet är lika *Inget svar* 

17A: Fler som kan ersätta varandra, 
större rörelse, men ngt svårare med 
kommunikation. Det tar ut varandra. 

7B: Större ansvar för sin avdelning *Inget svar* 

18A: För mig är det positivt med 
förändringar då det inte blir statiskt. 

9B: Mindre spring åt olika håll *Inget svar* 

19A: Det är ett extra arbetsmoment 
som säkerställer bättre kvalitet. 

11B: Större arbetsområde, stressigare *Inget svar* 

22A: Ökad arbetsbelastning = 
STRESS 

12B: Fler arbetskamrater som utför 
liknande jobb 

*Inget svar* 

 

Fråga 25: Hur reagerar du på andras korta sjukfrånvaro? 

Avdelning A Avdelning B Avdelning C 

1A: Bryr mig inte 1B: Inte alls. Är man sjuk så är man 
det bättre att hålla sig hemma 

1C: Inte speciellt 



 

X 
 

3A: Eftersom det sker så sällan är det 
inget man tänker på 

2B: Simulanter 2C: Inte alls 

6A: Inget särskilt eftersom det händer 
så sällan 

3B: Att de är veklingar 3C: Inget problem 

7A: Stör mig inte på den 5B: Reagerar ej 4C: Diskussion om läget 

8A: Bryr mig inte. 6B: Inte alls! 5C: Man undrar lite ibland varför. 

9A: - 7B: Inte alls 6C: Inte min sak 

10A: Bryr mig inte 8B: Vet ej *Inget svar* 

12A: Ser det som naturligt och bryr 
mig inte. 

11B: Ingen åsikt *Inget svar* 

13A: -Hör av mig och önskar snar 
bättring. -Visar förståelse och frågar 
om jag kan hjälpa på något sätt. 

12B: Ingen reaktion *Inget svar* 

14A: Tycker alla visar stort ansvar 
för sitt arbete och är bara hemma om 
de verkligen behöver det. 

*Inget svar* *Inget svar* 

16A: Jag förutsätter att de är sjuka 
när de sjukanmäler sig. 

*Inget svar* *Inget svar* 

17A: Är man sjuk ska man undvika 
arbetsplats genom risk av 
smittspridning. 

*Inget svar* *Inget svar* 

18A: Är man sjuk ska man vara 
hemma. Alla får hjälpas åt. 

*Inget svar* *Inget svar* 

19A: Jag utgår ifrån att de är borta för 
att de måste vara det och det är bara 
så det är. Man måste kunna få vara 
sjuk/ ha sjuka barn. 

*Inget svar* *Inget svar* 

21A: Irriterande *Inget svar* *Inget svar* 

22A: Människor är sjuka. Det är 
normalt. 

*Inget svar* *Inget svar* 

 

Fråga 28: Om du svarat ja på fråga 26, hur känner du om en kollega är sjukanmäld en 

kort tid fast du vet att han/hon inte är sjuk? 

Avdelning A Avdelning B Avdelning C 

5A: Synd om den som sjukskriver sig 
och inte vill vara här i detta härliga 
gäng. 

*Inget svar* *Inget svar* 



 

XI 
 

12A: Om det är av "lathet" är det inte 
OK. Men man kan må dåligt utan att 
vara "sjuk" och då är det OK. 

*Inget svar* *Inget svar* 

22A: - *Inget svar* *Inget svar* 

 

Fråga 29: Har du fler synpunkter på arbetsplatsens korta sjukfrånvaro eller 

sjukfrånvaro i övrigt, skriv gärna ner det här: 

Avdelning A Avdelning B Avdelning C 

3A: Eftersom vi är relativt skonade 
från kort sjukfrånvaro så är det inget 
man tänker på. 

*Inget svar* 4C: Liten grupp, sjukskrivningen 
märks mer i semestertider (om det 
uppstår sjukfrånvaro) 

22A: Jag tror att fler är här vid 
sjukdom än nödvändigt och där 
igenom smittar andra och deras barn. 

*Inget svar* *Inget svar* 

 

 
9.2 Bilaga 3: Intervjuguide 

Intervjuguide  

Företagets policy gällande kort sjukfrånvaro  

Hur hanterar företaget detta?  

Hur hanterar cheferna detta?  

Finns ett problem? (utveckling de senaste åren)  

Kostnader för detta?  

Kommunikation och interaktion mellan chef anställda  

Hur ofta generellt?  

Positiv/ Negativ kommunikation? Vad är vanligast?  

Informativ kommunikation? (förändringar)  

Generellt, hur många anställda per chef?  

Pratas det om sjukfrånvaro med de anställda?  

Sjukfrånvaro  



 

XII 
 

Finns det vissa grupper som oftare sjukanmäler sig än andra? (något identifierat, ex. 
ålder)  

Skiljer sig sjukfrånvaron mellan storleken på arbetsplatserna?  

Skiljer sig sjukfrånvaron mellan olika typer av arbete? (tjänsteman/kollektiv)  

Hur påverkas sjukfrånvaron under förändringar i org?  

Hur påverkas sjukfrånvaron vid varslingar eller liknande?  


