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Sammanfattning 
Sjukfrånvaron i Sverige ökar. Hos Komatsu Forest har de framförallt problem med en 

ökande korttidssjukfrånvaro bland produktionsarbetarna. Deras korttidssjukfrånvaro har en 

nivå på 3,1 %, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter sedan förra året. Den här studien 

syftar till att undersöka ifall kortidssjukfrånvaron på Komatsu Forest är arbetsrelaterad. Det 

görs genom en enkät som samtliga produktionsarbetare få möjlighet att svara på. För en 

djupare förståelse intervjuas även tre långtidsfriska för att undersöka deras arbetssituation. 

Enkätens resultat analyseras i SPSS och intervjuerna analyseras genom en innehållsanalys. 

Produktionsarbetena fick skatta besvär som uppkom på grund av arbetet och resultatet visar 

att de med sämre upplevd hälsa hade fler sjukdagar. Resultatet från både enkät och 

intervjuer tyder på krav, kontroll och stöd inte har en stor påverkan på korttidssjukfrånvaron. 

Istället tyder resultatet på att det är motivationen som orsakar variation i sjukfrånvaron då 

de med låg motivation hade fler sjuktillfällen. Tillgång till hjälpmedel samt tid för pauser 

visade sig påverka medarbetarnas hälsa.   
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Inledning 
Sveriges totala sjukfrånvaro har ökat sedan 2010 från 3,1 % till 3,9 % år 2015 

(Arbetsgivarverket, 2016). Sjukfrånvaro är ett problem för både individen och arbetsgivaren. 

Den första sjukdagen är en karensdag vilket innebär att personen ifråga inte får någon ersättning 

den dagen (Försäkringskassan, 2017 a) samt att resterande 13 dagar får den sjukskrivne knappt 

80 procent av lönen (Försäkringskassan 2017 b). En medarbetare som ofta är sjuk kommer 

därmed att få en lägre lön. För arbetsgivaren är det problematiskt då det är denne som betalar 

ut sjuklön för de två första veckorna (Försäkringskassan, 2017 b). En arbetsgivare som har 

många korttidssjukskrivna medarbetare får betala ett högt pris då de både ska betala sjuklön 

men också då de får räkna med ett visst produktionsbortfall. Produktionsbortfallet kan i vissa 

fall täckas upp med vikarier, men även det blir en extra kostnad för arbetsgivaren. 

Enligt arbetsmiljöverket (2016 b) har psykosociala besvär ökat för både män och kvinnor. 

Orsaken till dessa besvär är framförallt stress och psykiska påfrestningar. Även 

belastningsskador på grund av psykiskt påfrestande förhållanden har ökat för sjätte året i rad 

enligt arbetsmiljöverket (2016 a). Den näst vanligaste orsaken till arbetssjukdomar var 

organisatoriska eller sociala faktorer. Av alla anmälda arbetssjukdomar är 38 % 

belastningsskador som kan ha uppkommit från bland annat tunga lyft eller ogynnsamma 

arbetsställningar (arbetsmiljöverket 2016 a).  

Att studera sjukfrånvaron är relevant eftersom den har ökat för varje år sedan 2011 i Sverige 

(Arbetsgivarverket, 2016). Inriktning på korttidssjukfrånvaron är särskilt relevant då den inte 

är lika frekvent studerad som långtidssjukfrånvaro. Det är även ”lättare” att hantera längre 

sjukskrivningar då företagen kan planera långsiktigt och anställa vikarier. Kortare sjukfrånvaro 

är svårare att förutse och planera för. Därmed är det av största vikt att studera 

korttidssjukfrånvaron för att öka kunskapen kring den och därefter kunna agera efter det. Att 

det dessutom finns lägre andel långtidsfriska inom produktions- och monteringsarbete 

(Aronsson och Lindh 2004) gör det än mer angeläget att studera korttidssjukfrånvaron inom 

produktion- och monteringsarbete. Vad är det egentligen som gör att  produktionsarbetare har 

lägre andel av långtidsfriska?  

I den här rapporten kommer just denna fråga att studeras och det företaget som är i fokus är 

tillverkningsföretaget Komatsu Forest. De har, precis som resten av Sverige, en stigande 

sjukfrånvaro. Komatsu Forest är ett privatägt företag och en av världens största tillverkare av 

skogsmaskiner. I snitt låg de privatanställdas sjukfrånvaro på 3,4 % år 2015 och den har ökat 

sedan för varje år sedan 2010 då den låg på 2,8 % (Arbetsgivarverket, 2016). Komatsu Forest 
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sjukfrånvaro bland produktionsarbetarna i Umeå låg på 3,1 % under 2016 och det är en ökning 

på 0,3 procentenheter från året innan. Tyvärr finns det ingen statistik om Sveriges 

korttidssjukfrånvaro och därför är det inte optimalt att jämföra Komatsus korttidssjukfrånvaro 

med svenska privatägda företags totala sjukfrånvaro. Däremot går det att utläsa att Komatsu 

Forest korttidssjukfrånvaro (3,1 %) nästan var lika stor som andra privatägda företags totala 

sjukfrånvaro (3,4 %). Men vad är det som gör att den ökar? Denna rapport syftar därför till att 

undersöka ifall den ökande sjukfrånvaron kan ha orsakats av arbetsrelaterade faktorer. 

Bakgrund  
Komatsu Forest är ett företag som tillverkar, utvecklar och marknadsför skogsmaskiner och 

tillbehör. De har två städer där de producerar maskiner, Umeå i Sverige och Chattanooga i 

USA. I Sverige har de verkstads- och reservdelsservice på ett 20-tal fasta platser och 75 mobila 

enheter. Denna rapport  syftar till att undersöka korttidssjukfrånvaron hos 

tillverkningsarbetarna i Umeå. På fabriken i Umeå arbetar 237 montörer som tillverkar 

skogsmaskiner. Nästan lika många anställda finns det på tjänstemannasidan där de arbetar med 

bland annat ekonomi, logistik och utveckling av framtida skogsmaskiner. De som arbetar på 

kollektivsidan är uppdelade i 10 avdelningar utifrån arbetsområde. På varje avdelning arbetar 

mellan cirka 20-55 stycken, med undantag för en avdelning där de endast är 8 stycken, under 

totalt åtta arbetsledare. På varje avdelning finns det också minst en gruppsamordnare. Dessa 

personer har inget utökat ansvar men finns till för att minimera störningar i arbetet. 

Gruppsamordnare är montörer och många arbetsledare är också tidigare montörer. Komatsu 

Forest försöker sköta många rekryteringar internt för att skapa karriärvägar. Dessa karriärvägar 

kan vara både i sidled genom att medarbetare får byta avdelning men också att personer blir 

rekryterade till högre uppsatta tjänster. 

Komatsu Forest arbetar efter Lean Production, ett arbetssätt för att effektivisera flödet. Att 

uppnå flödeseffektivitet gör man genom att sätta fokus på den enhet som förädlas (Modig & 

Åhlström, 2012). I Komatsu Forest fall; skogsmaskiner. Lean handlar om att ta bort alla 

aktiviteter som inte tillför något värde till slutprodukten samtidigt som man försöker samla alla 

effektivitetsskapande aktiviteter till en så kort sekvens som möjligt (Modig & Åhlström, 2012). 

Inom Komatsu Forest är en skogsmaskin en flödesenhet (se Modig & Åhlström, 2012), som 

flera resurser samtidigt arbetar med, istället för att en resurs arbetar med flera olika 

flödesenheter samtidigt. Detta skapar ett effektivt arbetssätt som resulterar i att arbets-

maskinerna kan färdigställas på snabbast möjliga sätt. På Komatsu Forest vill man att Lean ska 
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genomsyra hela det dagliga arbetet för att minimera störning- och riskfaktorer. De jobbar 

ständigt med avvikelsehantering och riskbedömningar för att arbetet ständigt ska förbättras.  

Kort sagt kan man säga att Lean innebär att eliminera alla faktorer som inte tillför något värde 

för att skapa ett så effektivt arbete som möjligt. Det är dock svårt att enbart ligga på gränsen på 

vad ett företag klarar av ifall något oförutsägbart sker. Hos Komatsu Forest ligger man därför 

på en överbemanning på 8-10 % för att klara av bland annat sjukfrånvaro. Det hanteras genom 

att en ”pool” där det lånas personal ifrån. Denna överbemanning gör att Komatsu Forest klarar 

av en viss del av kortare frånvaro, men de har sett tendenser till att överbemanningen knappt 

räcker till vissa dagar. När inte överbemanningen är tillräcklig kan de bli tvungna att låta vissa 

arbetsplatser stå tomma för att klara av det som har högsta prioritet. 

När en medarbetare inom produktion är sjuk ringer denne till sin arbetsledare och meddelar det. 

Personen i fråga behöver inte uppge någon orsak, men arbetsledaren ska försöka att ringa upp 

personen inom några dagar om den inte återvänder till arbetet för att höra hur det står till. Om 

en medarbetare har varit sjuk fyra till fem gånger på ett år ska arbetsledaren ta en individuellt 

samtal med dem och för att säkerställa att det inte är någon arbetsrelaterad orsak till frånvaron. 

Blir personen sjuk en sjätte gång inom ett år så startas en rehabiliteringsprocess där den sjuka, 

den sjukas chef, en representant från HR och en representant från facket ska medverka.  

Syfte  
Syftet med den här rapporten är att undersöka ifall korttidssjukfrånvaron hos 

produktionsarbetarna inom Komatsu Forest är arbetsrelaterad samt att skapa en fördjupad 

förståelse för friskfaktorer genom att intervjua långtidsfriska produktionsarbetare där de får 

beskriva hur de upplever sin arbetssituation.  

Frågeställningar  
• Finns det några samband mellan korttidssjukfrånvaro och arbetsrelaterade faktorer hos 

produktionsarbetarna?  

• Hur upplever de långtidsfriska produktionsarbetarna sin arbetssituation? 

Litteraturgenomgång 
Nedan följer en litteraturgenomgång av teorier och relevant forskning inom ämnet sjukfrånvaro 

och vad som kan skapa variation inom sjukfrånvaron. Först definieras korttidsjukfrånvaro och 

långtidsfrisk och sedan beskrivs orsaker till korttidssjukfrånvaro. Sedan kommer teorier att 

beskrivas för att till sist avslutas med en genomgång av tidigare forskning.  
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Korttidssjukfrånvaro och långtidsfrisk samt reglering kring sjuklön 
Enligt SCB (2017) finns det ingen klar definition på vad som räknas som korttidssjukfrånvaro. 

En vanlig definition på korttidssjukfrånvaro är de dagar då arbetsgivaren betalar sjuklön, det 

vill säga de 14 första dagarna (Försäkringskassan, 2017 b). I den här studien används samma 

betydelse, dock med ett tillägg. Istället för att undersöka antal sjukdagar har antal sjuktillfällen 

som varat i 14 dagar eller mindre undersökts. I fortsättningen när korttidssjukfrånvaro nämns 

menas därmed sjuktillfällen som varat mindre än 14 dagar. En person kan därmed ha flera 

sådana sjuktillfällen som räknas som korttidssjukfrånvaro. En långtidsfrisk person definieras 

som en person som arbetat på arbetsplatsen minst tre år och som inte haft en sjukdag under de 

två senaste åren (Johansson, Lugn & Rexed, 2003). 

I Sverige får den anställda, om denne varit anställd minst en månad på ett företag, sjuklön av 

arbetsgivaren under de 14 första dagarna (Försäkringskassan 2017 b). Den första sjukdagen är 

en karensdag och för den dagen betalas ingen sjuklön skriver Försäkringskassan (2017 b). De 

skriver fortsättningsvis att under dag 2-14 får den anställda cirka 80 % av lönen. Sveriges regler 

gällande sjuklön har inte alltid sett ut som de gör idag. Andrén (2005) skriver att reglerna 

gällande sjuklön påverkar hur många dagar invånarna i Sverige har varit korttidssjukskrivna. 

När Sverige har haft mindre sjuklön har också Sveriges invånare överlag haft kortare 

sjukperioder och tvärtom, vid generösare sjuklöner har Sveriges invånare haft längre perioder 

av sjukdom (Andrén, 2005). En annan studie som behandlar effekter av sjuklön är Hesselius, 

Johansson och Vikströms (2008) studie. De jämförde två grupper där en grupp var tvungen att 

lämna sjukintyg efter sju dagar och den andra gruppen efter 14 dagar. Den grupp med längre 

tidsintervall på att behöva lämna sjukintyg var mer sjuk jämfört med den andra gruppen 

(Hesselius, Johansson & Vikström 2008). Men författarna kunde också se att gruppen med det 

kortare kravet även de blev mer korttidssjukskrivna. Hesselius, Johansson och Vikström (2008) 

fann därmed att korttidssjukfrånvaron också kan orsakas av de sociala normerna som råder på 

arbetsplatsen. 

Orsaker till korttidssjukfrånvaro   
Det finns mycket som kan orsaka korttidssjukfrånvaro. Frånvaron kan ha sitt ursprung i arbetet 

eller i sådant som arbetsgivaren inte kan påverka. En icke arbetsrelaterad faktor är Sveriges 

sjukersättningsregler som visat sig kunna orsaka variationer i Sveriges sjukfrånvaro (Andrén, 

2005). Andra icke arbetsrelaterade orsaker är sådana som relaterar till individen mer specifikt 

till exempel familjesituation, ålder och kön. Det har visats att risken för att bli sjukskriven ökar 

ifall personen har hemmaboende barn enligt Försäkringskassan (2003). Även ålder kan påverka 
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människors sjukfrånvaro då äldre personer är mer sjuka (SCB, 2015). En människas kön 

påverkar också sjukfrånvaro och det är kvinnorna som är mer sjukfrånvarande än männen 

(SCB, 2015).  

Den här rapporten fokuserar dock på arbetsrelaterade faktorer och då är det inte de 

individrelaterade mest centrala utan används endast som kontrollvariabler. Utgångspunkten för 

denna rapport är att testa ifall krav, kontroll, stöd, motivation och olika fysiska aspekter kan 

orsaka korttidssjukfrånvaro. Krav-kontroll-stöd modellen har använts då den är en välanvänd 

metod för att studera den psykosociala arbetsmiljön. Karasek och Theorell (1992) skriver att 

ohälsosamma arbetsförhållanden som höga krav och låg kontroll i kombination med lågt socialt 

stöd kan orsaka både fysiska och psykiska problem. Ryan och Deci (2000) skriver att en 

människa måste känna sig kompetent, kunna bestämma över sin egen situation och känna 

samhörighet till arbetsgruppen. Därför undersöks även medarbetarnas motivation då avsaknad 

av någon eller alla av dessa grundpelare kan orsaka ohälsa och ångest (Ryan & Deci, 2000). 

Den fysiska arbetsmiljö undersöks också då Arbetsmiljöverket (2016 a) skriver att både män 

och kvinnor inom tillverkningsindustrin är bland de med mest besvär som är orsakade av 

arbetet.  

Korttidssjukfrånvaro och långtidsfrisk samt reglering kring sjuklön 
Enligt SCB (2017) finns det ingen klar definition på vad som räknas som korttidssjukfrånvaro. 

En vanlig definition på korttidssjukfrånvaro är de dagar då arbetsgivaren betalar sjuklön, det 

vill säga de 14 första dagarna (Försäkringskassan, 2017 b). I den här studien används samma 

betydelse, dock med ett tillägg. Istället för att undersöka antal sjukdagar har antal sjuktillfällen 

som varat i 14 dagar eller mindre undersökts. I fortsättningen när korttidssjukfrånvaro nämns 

menas därmed sjuktillfällen som varat mindre än 14 dagar. En person kan därmed ha flera 

sådana sjuktillfällen som räknas som korttidssjukfrånvaro. En långtidsfrisk person definieras 

som en person som arbetat på arbetsplatsen minst tre år och som inte haft en sjukdag under de 

två senaste åren (Johansson, Lugn & Rexed, 2003). 

I Sverige får den anställda, om denne varit anställd minst en månad på ett företag, sjuklön av 

arbetsgivaren under de 14 första dagarna (Försäkringskassan 2017 b). Den första sjukdagen är 

en karensdag och för den dagen betalas ingen sjuklön skriver Försäkringskassan (2017 b). De 

skriver fortsättningsvis att under dag 2-14 får den anställda cirka 80 % av lönen. Sveriges regler 

gällande sjuklön har inte alltid sett ut som de gör idag. Andrén (2005) skriver att reglerna 

gällande sjuklön påverkar hur många dagar invånarna i Sverige har varit korttidssjukskrivna. 

När Sverige har haft mindre sjuklön har också Sveriges invånare överlag haft kortare 
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sjukperioder och tvärtom, vid generösare sjuklöner har Sveriges invånare haft längre perioder 

av sjukdom (Andrén, 2005). En annan studie som behandlar effekter av sjuklön är Hesselius, 

Johansson och Vikströms (2008) studie. De jämförde två grupper där en grupp var tvungen att 

lämna sjukintyg efter sju dagar och den andra gruppen efter 14 dagar. Den grupp med längre 

tidsintervall på att behöva lämna sjukintyg var mer sjuk jämfört med den andra gruppen 

(Hesselius, Johansson & Vikström 2008). Men författarna kunde också se att gruppen med det 

kortare kravet även de blev mer korttidssjukskrivna. Hesselius, Johansson och Vikström (2008) 

fann därmed att korttidssjukfrånvaron också kan orsakas av de sociala normerna som råder på 

arbetsplatsen.   

Krav-Kontroll-Stöd modellen 
En modell som ofta är citerad när det kommer till hur väl människor trivs och mår på sitt arbete 

är Karaseks ”Krav-kontroll-stöd modell”. Modellen utvecklades för snart 40 år sedan men 

används fortfarande flitigt. Först kom modellen att endast innefatta att det var kraven från 

arbetsplatsen samt den anställdes förmåga att kunna kontrollera dessa krav som påverkade hur 

man trivdes på arbetet (Karasek, 1979). Modellen har sedan fått ytterligare en dimension, en 

stöd-dimension som åsyftar det sociala stöd som anställda får av både varandra och av sina 

chefer (Johnson & Hall, 1988). Enligt Karasek (1979) finns det fyra kategorier som arbeten kan 

klassificeras inom; avspända arbeten, passiva arbeten, aktiva arbeten och spända arbeten. Den 

först nämna innebär att en person har låga krav och hög kontroll (Karasek & Theorell, 1992). 

Arbetare som infaller under denna kategori har en relativt låg risk för att bli psykiskt spända 

och belastade då de får god tid på sig att utföra sina arbetsuppgifter enligt Karasek och Theorell 

(1992). Andra kategorin är passiva arbeten vilket innebär att en person har låga krav på sig men 

också låg kontroll att kunna påverka sitt arbete (Karasek& Theorell, 1992). Författarna skriver 

att denna typ av arbete kan innebära att medarbetarna gradvis förlorar sina upplärda färdigheter 

och förmågor. De skriver fortsättningsvis att det kan bero på att individen tappar motivationen 

att lära sig nytt då hon eller han är hårt hållen från ledningen. Därmed riskerar företaget att de 

anställdas utveckling går åt fel håll. Den tredje kategorin är enligt Karasek och Theorell (1992) 

aktiva arbeten där man har höga krav men också hög kontroll för att kunna möta kraven. 

Människor med denna typ av jobb kan bestämma själv över sin arbetssituation och är därför 

ofta motiverade att lära sig nya saker och växer därmed som person (Karasek & Theorell, 1992). 

Den sista kategorin är spända arbeten där personer har höga krav på sig men liten kontroll att 

kunna påverka arbetet. Det är i denna typ av arbete som människor har störst risk att börja må 
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psykiskt dåligt på grund av den stress som uppstår när personerna i fråga inte kan kontrollera 

de krav de har ställda på sig (Karasek & Therorell (1992).  

Karasek och Therorell (1992) beskriver det sociala stödet som stöd från både kollegor och chef. 

Författarna skriver att medarbetare med en högre grad av socialt stöd mår bättre men kan också 

hantera stress och psykiska påfrestningar bättre. En person med ett påfrestande jobb, till 

exempel passiva eller spända arbetet, klarar av det i större utsträckning om hon eller han har 

stöd från chef och kollegor (Karasek & Theorell, 1992).  

Karasek och Theorell (1992) delar upp krav i två kategorier; psykiskt och fysiskt. Psykiska 

krav, även kallat kvalitativa krav, kan uppstå när arbetet är mycket stressigt, när man måste 

koordinera många arbetsuppgifter samtidigt eller om ens arbetsuppgifter inte stämmer överens 

med ens egna värderingar (Karasek & Theorell, 1992). De fysiska kraven, också kallat de 

kvantitativa kraven, är mängden på arbete, till exempel att en person har allt för hög 

arbetsbelastning så att arbetet påverkas negativt eller att personen inte har tid för pauser 

(Karasek & Theorell, 1992).  Författarna beskriver fortsättningsvis att kvantitativa och 

kvalitativa krav kan  framkalla både fysiska och psykiska problem. 

Motivationsteori 
”Self-determination Theroy” är en teori om motivation som Ryan och Deci har skapat. Teorin 

utgår från tre grundpelare; kompetens, självbestämmande och samhörighet, vilka är grunden 

för psykologiska behov hos en människa (Ryan & Deci, 2000). För att en människa ska känna 

sig motiverad behöver denne känna sig kompetent och få verka inom en miljö som främjar 

utvecklande av kompetenser (Ryan & Deci, 2000). Författarna skriver fortsättningsvis att en 

medarbetare också ska ha en hög grad av självbestämmande. Det betyder att medarbetaren ska 

kunna påverka vad och hur hon eller han ska göra något. Sist skriver författarna att 

medarbetarna även ska känna en samhörighet med varandra. Ryan och Deci (2000) skriver att 

denna teori är lämplig inom de flesta sociala sammanhang men i detta fall appliceras den på en 

organisatorisk nivå. I arbetslivet kan man därför säga att en anställd ska ha rätt kunskaper för 

att kunna utföra en arbetsuppgift, kunna ha kontroll över sitt eget arbete samt känna en 

gemenskap med sin arbetsgrupp. Anställda som istället upplever överdriven kontroll från 

ledningen, orimliga utmaningar inom arbetet och en brist på samhörighet och gemenskap inom 

arbetsgruppen kan ha få svårt att ta egna initiativ då de saknar motivation (Ryan & Deci, 2000). 

Författarna skriver att ett sådant arbetsklimat kan skapa ohälsa samt ångest.  

Inom motivationsteori är det också vanligt att tala om olika belöningar för att skapa motivation 

hos medarbetarna. Det finns både inre och yttre belöningar. Ulrich och Brockbank (2011) 
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beskriver att de yttre belöningarna är lön eller andra ersättningar för utförd prestation. 

Författarna skriver fortsättningsvis att de icke ekonomiska belöningarna ofta spelar ännu större 

roll. En icke ekonomisk belöning kan vara att medarbetaren får feedback och beröm när denne 

lyckats med någonting bra, att medarbetaren får vara med och påverka arbetet samt att 

medarbetaren känner en gemenskap med företaget (Ulrich & Brockbank, 2011). Att 

medarbetaren får den information som krävs kan också räknas som en belöning enligt Ulrich 

och Brockbank (2011).  

Tidigare forskning 
En kvinnas sjukfrånvaro blir högre desto äldre hon blir (SCB, 2015). För männen ser mönstret 

annorlunda ut. SCB (2015) skriver att män är minst sjuk i åldern 35-44 och därefter stiger det. 

För båda könen stiger kurvan för sjukfrånvaro först efter 45 år ålder (SCB, 2015). Innan männen 

har fyllt 35 år är de nästan lika mycket sjuka som männen över 45 år (SCB, 2015).  

Arbetsmiljöverket (2016 a) skriver att belastningsskador inom tillverkningssektorn är vanligt 

för både män och kvinnor. Belastningsbesvär kan komma till följd av tunga lyft, repetitivt 

arbete samt  andra ansträngande och obekväma arbetsställningar (Arbetsmiljöverket, 2016 c). 

Belastningsbesvär definieras enligt ”AFS 2012:2 Belastningsergonomi” som alla besvär i 

rörelseorganen som kan ha orsakats av förhållanden i arbetet och i den här rapporten kommer 

samma betydelse att användas. AFS 2012:2 understryker att arbetsgivaren har ett ansvar att 

arbetsplatser och arbetsuppgifter ska förebyggas så att hälsofarliga eller onödigt tröttande 

belastningar inte behöver uppstå. Arbete under tidspress ökar risken för belastningsskador 

(Arbetsmiljöverket, 2016 c).  

Det finns åtgärder som kan underlätta och förebygga risker för att belastningsskador inte ska 

uppstå bland medarbetarna. För att minimera risker för belastningsskador är det viktigt att det 

finns tid för pauser för att musklerna ska kunna återhämta sig (Arbetsmiljöverket, 2016 c). 

Arbete utan paus och som dessutom är statiskt, innebär en större risk för att drabbas av 

förslitningsskador enligt Arbetsmiljöverket (2016 c). En annan åtgärd som arbetsgivaren kan 

göra är att se till att det finns rätt arbetsutrustning och hjälpmedel för att utföra arbetsuppgifterna 

(Arbetsmiljöverket, 2016 c). Dessa hjälpmedel kan både vara verktyg eller en speciell 

anordning som underlättar arbetet. Arbetsgivaren har också ett ansvar att se till att medarbetarna 

har de rätta kunskaperna om arbetsteknik och hjälpmedel för att de ska kunna arbeta på ett 

riskfritt sätt (Arbetsmiljöverket, 2016 c). 

Marklund, Bolin och von Essen (2008) undersökte olika företag inom Sverige, bland annat 

tillverkningsföretag, för att undersöka ifall en individs hälsa kunde förklaras av arbetet. De fann 
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att belastningsbesvär hade en koppling till framförallt en individs kontroll, samarbetet inom 

gruppen samt till ofullständiga resurser att utföra arbetet med. De kom slutligen fram till att en 

arbetsplats utformning och egenskaper hade signifikanta skillnader på en individs sjukfrånvaro, 

arbetsförmåga, generella hälsa och belastningsbesvär. Silverstein och Clark (2004) har gjort en 

litteraturgenomgång över hur man minskar belastningsbesvär. Att utbilda sina medarbetare i att 

arbeta ergonomisk för att minska ryggont visade sig endast ha en kortvarig effekt under de 

första sex månaderna för att sedan minska (Silverstein & Clark, 2004). Däremot fann författarna 

i sin litteraturgenomgång att 90 % av de 10 studierna som infört andra hjälpmedel kunde 

minimera sina medarbetares arbetsrelaterade belastningsbesvär. Av de företag som införde flera 

förändringar samtidigt för att minimera belastningsbesvären hade 97 % positiva resultat. 

Därmed ger flera förändringar tillsammans bättre resultat än enskilda insatser.  

Kjellberg och Wadman (2002) har studerat monteringsarbetare med hjälp av bland annat 

Karaseks Krav-kontroll-stöd modell. De fann att monteringsarbete med höga krav och litet stöd 

från medarbetare och chefer hade betydligt mer besvär med smärta i nacke och rygg. Prevent 

(2015) skriver att ryggvärk är den tredje vanligaste diagnosen till långa sjukskrivningar. En 

granskning av den samlade forskning som finns om sambandet ryggbesvär och arbetsmiljö har 

gjorts av statens beredning för medicinsk utvärdering (2014). Resultatet visar att personer som 

arbetar med manuell hantering, som exempelvis lyft, eller med vriden eller böjd rygg har mer 

ryggbesvär än snittet. Rapporten visar också att personer som har för höga krav i kombination 

med att inte kunna påverka sitt arbete upplever besvär med ryggen i större utsträckning. SBU 

(2014) skriver att personer med stöd i sitt arbete har mindre ryggbesvär än andra. Arbetsmiljö-

verket (2016 b) skriver att ryggproblem var den typ av besvär som var mest förekommande hos 

män. De skriver fortsättningsvis att cirka 6 procent av männen samt 8 procent av kvinnorna 

hade haft ryggbesvär på grund av sitt arbete under de senaste 12 månaderna. 

Problem som kan uppstå av orimliga arbetsförhållanden, så som höga krav och låg kontroll, är 

stress och oro. Enligt Arbetsmiljöverket (2016 b) hade nästan var 10:e kvinna och var 5:e man 

haft någon form av besvär på grund av psykosociala besvär. Den vanligaste orsaken till dessa 

besvär är stress eller andra psykiska påfrestningar och gäller både för kvinnor och män 

(Arbetsmiljöverket 2016 b).  Från 2014 till Arbetsmiljöverkets nuvarande mätning 2016 har 

stress och psykiska påfrestningar som orsak till besvär har ökat. De typer av besvär som var 

vanligast bland kvinnor var sömnbesvär samt psykiska besvär (Arbetsmiljöverket 2016 b). 

Även bland männen var det vanligt med dessa besvär även om det inte var i lika hög 

utsträckning som för hos kvinnorna. Att dessa besvär även påverkade arbetsförmågan går att 
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utläsa eftersom drygt 6 procent av de tillfrågade hade varit sjukskriven minst en dag på grund 

av arbetsorsakade besvär (Arbetsmiljöverket 2016 b). Det går dock inte att säga att dessa 6 

procent var endast på grund utav stress, utan de gällde alla arbetsrelaterade besvär.  

En studie i Belgien, där drygt 20 000 arbetare deltog, fann Moreau et al. (2003) bland annat att 

det var högre sjukfrånvaro bland både män och kvinnor som hade arbeten inom spända arbeten, 

det vill säga höga krav och låg kontroll. De skriver vidare att även socialt stöd har ett samband 

med antal sjukdagar. En studie av Morken et al. (2003) tyder också på det då studien visar att 

ett ökat socialt stöd bland industriarbetare kan  leda till mindre korttidssjukfrånvaro. Även 

Kjellberg och Wadman (2002) fann i sin studie hos monterings-arbetarna att psykologiska krav 

på arbetarna ökade stressen medan socialt stöd hade en motsatt effekt. En till studie som 

undersökte ifall det sociala stöd från medarbetare och chefer hade nån påverkan på 

medarbetarnas hälsa är Blanchs (2016) studie där han undersökte både administratörer och 

tekniker. Resultatet visade för båda kategorierna att socialt stöd hade en positiv påverkan på 

arbetarnas hälsa. Det är främst teknikernas resultat som är överförbart till denna studie då 

tekniker räknas som arbetarklass på samma sätt som monteringsarbetare gör. Blanch (2016) 

skriver att företag borde lägga större vikt på att förbättra sociala relationer på arbetsplatsen för 

att kunna minska psykosociala stressfaktorer och därmed få en mer välmående personal. 

Aronsson och Lindh (2004) fann i sin studie där de undersökte bland annat monteringsarbetare 

att de långtidsfriska hade möjlighet att få stöd från chefen när arbetet kändes besvärligt. Vidare 

fann författarna också att de krävdes att medarbetarna hade resurser för att utföra ett bra jobb 

samt att de blev nöjd med kvalitén på de utförda arbetet. Det kan kopplas till Karaseks och 

Theorells ”kontroll” då arbetare som kan hantera sina resurser har högre kontroll över sitt 

arbete. Även medarbetare som kan bestämma över sin arbetstakt, som också kan kopplas till 

kontroll, var till större del långtidsfriska än de som inte hade inflytande över sin arbetstakt 

(Aronsson & Lindh, 2004).  

Self-Determination Theory som motivation inom arbetslivet är inte testat för 

tillverkningsbranschen men den har däremot testats inom bland annat sjukvården. Olafsen, 

Niemiec, Halvari, Deci, och Williams (2017) undersökte 267 ledare inom vårdindustrin och 

fann att de grundläggande psykologiska kraven, självbestämmande, samhörighet samt att känna 

sig kompetent, är associerad till frånvaro från arbetet. De skriver fortsättningsvis att det är 

viktigt att företag har en kontext där det finns utrymme för socialt stöd då medarbetarna inom 

organisationen mår bättre vid sådana förhållanden. Feedback är också ett sätt att motivera sina 

anställda. Hahum-Shani, Bamberger och Bacharach (2011) gjorde en undersökning bland 
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arbetarklass och fann att personer som fick feedback och trivdes bra på sin arbetsplats både 

mådde bättre och presterade bättre på arbetsplatsen.   

Tillvägagångssätt 
För att svara på studiens frågeställningar har en kvantitativ ansats använts med inslag av några 

få kvalitativa intervjuer. Vid en kvantitativ ansats är det vanligt att utgå från en hypotes som är 

skapad utifrån tidigare relevant forskning (Bryman, 2011). Denna studie undersöker ifall det 

finns ett samband mellan korttidssjukfrånvaro och arbetet. För att få en fördjupad förståelse 

över hur de långtidsfriska upplever sin arbetssituation har även tre intervjuer genomförts med 

långtidsfriska personer. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att intervjuer används när man 

vill försöka förstå undersökningspersonernas verklighet och deras erfarenheter.  

Krav-kontroll-stödmodellen av Karasek och Theorell (1992) är väl beprövad inom forskning 

gällande korttidssjukfrånvaro och arbetsförhållanden. Dock är modellen främst prövad för 

långtidssjukskrivningar och det var därför relevant att undersöka ifall den kunde påverka även 

korttidssjukskrivningar. Teorier och tidigare forskning gällande motivation visade också att det 

kunde påverka sjukfrånvaron och därför valdes även motivation som teoretiskt ramverk.  

Enkäten genomfördes och analyserades innan intervjuerna genomfördes. Det gjorde att 

enkätens resultat kunde has i åtanke inför och under intervjuerna. Intervjuguiden var skapad 

med samma teman som i enkäten då samma teoretiska utgångspunkt användes. Nedan redovisas 

först tillvägagångssätt för enkäten och sedan för intervjuerna.  

Utformandet av enkäten 
Eftersom undersökningen har genomförts på uppdrag av Komatsu Forest har en kontinuerlig 

kontakt ägt rum med uppdragsgivaren för att de ska ha haft möjlighet att lämna förslag på 

enkätens frågor. Att mäta krav, kontroll och stöd (se Karasek & Theorell, 1992) i arbetslivet är 

relativt beprövat och det fanns därmed mycket forskning att utgå ifrån vid skapandet av enkäten. 

Frågorna gällande krav, kontroll och stöd har sin utgångspunkt från Prevent (2017). Frågorna 

för motivation och de fysiska aspekterna är skapade utifrån tidigare forskning och teorier. Vissa 

frågor inom den fysiska arbetsmiljön och hälsa konstruerades i samråd med uppdragsgivaren 

Komatsu Forest då de sett vissa tendenser som de ville undersöka.   

För att undersöka sjukfrånvaron efterfrågas antal sjuktillfällen som varat i 14 dagar eller mindre 

istället för antal dagar. Därmed fångas all korttidssjukfrånvaro upp, men det går också att 

analysera skillnader mellan om någon varit sjuk vid få eller fler tillfällen. Enkäten har därefter 

utformats med flervalsalternativ, frågor där de anställda skattar sig efter en skala och en öppen 
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slutfråga. För att undersöka produktionsarbetarnas attityder gällande upplevd kontroll, krav, 

stöd, motivation och hälsa användes indikatorer som underlättar mätningen av de olika 

begreppen. Med indikatorer kan man mäta det som inte är kvantifierbart (Bryman, 2011), som 

till exempel upplevd kontroll i arbetet. På dessa frågor har en Likertskala (se Bryman, 2011) 

använts. Se bilaga 1 för att se enkäten i sin helhet.  

Då både krav-kontroll-stöd modellen samt Likert-skalan är väl beprövade metoder samt på 

grund av tidspressen genomfördes ingen pilotstudie.  

Enkätens urval och svarsfrekvens 
Då det finns en risk för bortfall vid enkäter (Bryman, 2011) fick alla produktionsarbetare 

möjlighet att svara. Efter möte med samtliga arbetsledare kom vi fram till att det var 210 aktivt 

arbetande personer som kunde svara. Det blir då inte fråga om stickprov utan ett totalurval (se 

Bryman, 2011), där svaren från enkäten kommer att vara representativt för samtliga 

produktionsarbetare inom Komatsu Forest i Umeå. För att få en hög svarsfrekvens skrevs 

enkäterna ut och delades därefter ut på veckomöten. Då många veckomöten skedde under 

samma tidpunkt för de olika avdelningarna kunde jag inte närvara på samtliga möten. På de 

veckomöten där jag inte kunde delta hade en arbetsledare fått information så att denna kunde 

hjälpa till med att dela ut enkäten. Om en medarbetare var frånvarande på ett veckomöte 

försökte jag och arbetsledarna fånga upp dessa vid senare tillfälle. Det gjordes för att inte missa 

någon som var sjuk den dagen eftersom det framförallt är de med sjukfrånvaro som var av 

intresse för enkäten. Enkätens stoppdatum förlängdes för att öka svarsfrekvensen.   

Trots försök att fånga upp de som inte var närvarande under veckomöten och förlängning av 

svarstiden svarade 158 av 210 medarbetare. Det innebär en svarsfrekvens på 75,2 %, vilket får 

betraktas som ganska bra. Det flesta frågor besvarades av alla som deltog. Det fanns vissa som 

inte ville svara på vilken kön de hade eller vilken avdelning de arbetar på. Det kan bero på att 

underrepresenterade grupper inte vill kunna bli igenkända genom enkäten.  

Analys av enkäten 
Alla enkätsvar har förts in i statistikprogrammet SPSS för att analyseras. De få svar som fanns 

att tillgå från den sista frivilliga textfrågan skrevs in i ett Word-dokument. Frekvenstabeller har 

initialt använts för att studera varje enskild variabels spridning och tendenser, till exempel 

typvärde och medelvärde (se Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). För att studera samband 

mellan sjukfrånvaro, ohälsa och arbetsrelaterade variabler har korstabeller och linjära 

regressioner använts(se Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010) använts.  
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Beroende variabler 
Analys av enkäten har genomförts med två olika beroende variabler. Det är antal sjuktillfällen 

de senaste två åren samt ett hälsoindex. Gällande antal sjuktillfällen de senaste två åren var det 

få som svarade att de var sjuka 10 ggr eller mer. Därför fördes kategorin sjuk ”5-10 ggr” och 

”10 ggr eller mer” ihop till ett alternativ som döptes om till fler än 5 ggr. Index används för att  

analysera alla frågor som hör till en viss kategori samtidigt. Nedan visas en sammanställning. 

Frågorna har besvarats utifrån skala 1 (Håller ej med) till 6 (Håller med fullständigt).  

Tabell 1 Sammanställning över de beroendet indexet hälsa. 

Index Frågor Indexvärde 

Hälsoindex - Jag har ofta ont i mina handleder. 

- Ibland känner jag mig trött. 

- Jag har ofta huvudvärk. 

- Jag har ofta ont i mina axlar/skuldror. 

- Jag har ofta ont i ryggen. 

- Jag har ofta ont/besvär med mina knän. 

- Jag har ofta ont i nacken. 

7 – 42. Hög siffra 
indikerar på mycket 
besvär, det vill säga 
sämre upplevd hälsa.  

Innan hälsoindexet kunde skapas testades frågorna för upplevd hälsa genom ett Cronbach´s 

alpha-test för att se ifall det gick att sammanföra till ett index. För att frågorna ska kunna 

inkluderas i ett index ska resultatet av testet överstiga 0,7 (Sundell, 2012). Frågorna gällande 

hälsa översteg denna gräns och ett index kunde därmed skapas. Användning av ett hälsoindex 

möjliggjorde att analysera ifall arbetsplatsen kunde orsaka fysiska problem. Vanligtvis brukar 

man koppla hälsa till sjukfrånvaro men det finns anledning att betrakta hälsa som en beroende 

variabel eftersom bland annat Kjellberg och Wadman (2002), Marklund, Bolin och von Essen 

(2008) och Prevent (2015) skriver att de psykosociala arbetsförhållanden kan orsaka fysiska 

besvär.  

Oberoende variabler  
Även för de oberoende variablerna har index skapats för att kunna ge en stabilare skattning av 

fenomenet. De flesta egenskaper mättes genom index förutom frågorna kring den fysiska 

arbetsmiljön som mättes var för sig. Index skapades för krav, kontroll, stöd samt motivation. 

Nedan visas en sammanställning. Samtliga frågor har besvarats utifrån skala 1 (Håller ej med) 

till 6 (Håller med fullständigt). 
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Tabell 2. Sammanställning över oberoende index. 

Index Frågor Indexvärde 

Krav - Jag känner mig stressad om en kollega är sjuk eftersom det innebär 
mer arbete för mig 

- Min arbetsbelastning är för hög. 8.  

- Mitt arbete är psykiskt påfrestande. 

- Jag blir ofta stressad pga. arbetstempot 

4 – 24. Hög siffra 
indikerar på höga krav.  

Kontroll - Jag kan påverka min arbetsmängd. 

- Jag har den kunskap som jag behöver för att kunna utföra mitt arbete. 

2 – 12. Hög siffra 
indikerar på låga krav.  

Stöd - Jag kan prata med min chef/arbetsledare ifall jag behöver hjälp, råd 
och stöd. 

- Chefen/arbetsledaren informerar mig om den information som krävs 
för mitt arbete. 

- Samarbetet inom gruppen fungerar bra. 

3 – 18. Hög siffra 
indikerar på högt stöd.  

Motivation - Jag får feedback från min chef/arbetsledare. 

- Jag trivs överlag bra i min arbetsgrupp.  

- Jag anser att mitt arbete är intressant och givande. 

- Jag anser att belöningar som jag fått ta del av det senaste året är 
tillräckliga. 

- Om jag vill finns det chans för mig att utvecklas inom Komatsu. 

5 – 30. Hög siffra 
indikerar på hög 
motivation.  

Dessa index konstruerades efter att de testats genom Cornbachs Alpha (se Sundell, 2012). 

Frågorna till upplevd kontroll klarade inte testet och vid en närmare granskning var det för att 

fråga 11 egentligen tillhörde krav-kategorin samt att fråga 9 och 10 mätte kontroll på olika sätt 

(se bilaga 1). Därmed fördes fråga 11 in i krav indexet och kontrollindexet fick endast två 

frågor. Ett index konstruerades även där krav och kontroll sammanfördes. Det gjordes för att 

analysera de fyra olika slags arbetena (se Karasek & Theorell 1992) i relation till 

korttidssjukfrånvaron. 

För att minimera risken för att finna samband som egentligen var skensamband orsakade av 

hemmaboende barn, ålder och avdelning användes dessa kontrollvariabler i regressionerna. 

Kön kan också påverka sjukfrånvaron men då det var så få kvinnor som svarade kunde kön inte 

användas som kontrollvariabel. Både männen och kvinnornas svar analyseras, men det går inte 

att göra någon analys över skillnaden mellan deras svar.  

Korstabeller 
Korstabeller har använts när den beroende variabeln varit antal sjuktillfällen vid de senaste två 

åren då det är en kvalitativ variabel. Korstabeller används för att analysera samband mellan  två 
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variabler. Vid analys av korttabeller har ett chi2-test gjorts. Ur detta test kan man utläsa ett chi2-

värde som endast visar ifall ett samband finns men inte hur starkt det är (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010). Ett chi2-test visar också ett p-värde. P-värdet visar hur stor sannolikhet det 

är att ens funna samband är ett resultat av slumpen och därmed inte går att överföra till likande 

populationer (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Då denna studie är ett totalurval, och 

resultatet därmed går att uttala för hela Komatsu Forest produktionsavdelning, är inte p-värdet 

inkluderat. P-värdet användes därmed bara för att bedöma ifall sambanden var betydande och 

stora nog att lyfta fram. Istället har ett sambandsmått använts vid bearbetning och analys. För 

korstabellerna har sambandsmåttet Cramers V använts. Det syftar till att visa samvariationen 

mellan den beroende och oberoende variabeln (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

Cramers V varierar mellan 0 och 1, där ju närmare 1 desto starkare samband. Sundell (2012) 

ger ett exempel på att 0,293 kan tolkas som ett relativt starkt samband.   

Linjära regressioner 
När hälsoindexet använts som beroende variabel har istället linjära regressioner använts då 

hälsoindexet är en kvantitativ variabel. En linjär regression visar hur mycket av variationen i 

den beroende som kan föras tillbaka till den oberoende (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2010). Till exempel hur mycket av variationen i medarbetarnas hälsa som kan förklaras av 

arbetsrelaterade variabler. Samtliga multipla regressioner har inkluderat kontrollvariabler för 

att minimera risken för skensamband (se Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). I de fall då 

ingående variabler varit kvalitativa och inte kunnat analyseras som kvantitativa har 

dummyvariabler (se Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010) skapats. Vid linjära regressioner 

avläses b-koefficienten (se Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010) för att se styrkan och 

riktningen på sambandet. Även i linjära regressionen har p-värdet varit värdefullt för att sätta 

en gräns för när samband kan betraktas som betydande, men eftersom det är ett totalurval är det 

av större intresse att redovisa standardfelet. Det visar osäkerheten i B-koefficienten och ju högre 

standardfelet är för b-koefficienten desto mer osäkert är skattningen (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010). Justerat R-square redovisas även då de förklarar hur mycket av variationen 

i den beroende som kan förklaras av den oberoende (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

Det justerade R-square används när det är mindre än 200 svarande (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010).  

Kvalitativ metod 
Intervjuer används för att få en djupare förståelse av informanternas upplevelser av ett fenomen 

(Bryman, 2011). Intervjuerna i den här studien syftar till att öka förståelsen för hur de 
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långtidsfriska upplever sin arbetssituation och det ska i sin bidra till en ökad förståelse för 

friskfaktorer. För att kunna ta hjälp av de olika metoddelarna analyserades först enkäterna för 

att se vilka tendenser och mönster som uppstod. Efter analys av enkäten upptäcktes tendenser 

som tydde på motivationsbrist och därmed lades det till en fråga gällande vad de långtidsfriska 

hade för uppfattningar om det.  

Varje enskild intervju varade i cirka 25-35 minuter. Samtliga intervjuer transkriberades samma 

dag eller dagen efter. Transkriberingen underlättade analysen då det är att lättare analysera 

intervjuerna som utskrivet material.  

Att fördjupa studien genom att utföra ett fåtal intervjuer ger en ytterligare förklaring till hur de 

långtidsfriska upplever sin arbetssituation utöver endast enkätens svar. Bryman (2011) skriver 

att det kallas ”förklaring” och är ett motiv till varför man använder sig av flera metoder i en 

undersökning. Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerad (se Bryman, 2011) med 

samma teman som enkäten. En semistrukturerad intervjuguide används när man vill få de 

svarande att prata så öppet och fritt som möjligt om deras egna upplevelser enligt Bryman 

(2011). Författaren skriver fortsättningsvis att en semistrukturerad intervjuguide främst består 

av teman och att man kan röra sig fritt i intervjun då frågorna inte behöver komma i samma 

ordning. På det viset kunde intervjupersonen prata fritt om de denne ville och jag kunde fånga 

upp med följdfrågor där det behövdes. Varje intervju avslutades med en fråga om det var något 

de ville tillägga för att säkerställa att inget viktigt hade förbisetts.  

Urval vid intervjuerna 
För att svara på den andra frågeställningen valdes intervjupersonerna genom ett målinriktat 

urval (se Bryman, 2011). De personer som skulle intervjuas var tvungen att uppfylla kriterierna 

för långtidsfrisk, det vill säga en person som varit anställd som produktionsarbetare i tre år samt 

inte haft en sjukdag på två år. Då de var HR-avdelningen på Komatsu Forest som hade 

information om denna typ av statistik förde de en första kontakt med de personer som kunde 

tänka sig att delta. Det fanns endast tre långtidsfriska mellan 1 januari 2015 och 31 december 

2016 och alla tackade ja till att delta. Det blev sedan min tur att kontakta dem för att berätta om 

syftet, att det var frivilligt att delta, vad det skulle användas till samt bestämma tid för intervjun. 

Intervjupersonerna var alla män, var mellan 50 och 60 år gamla och hade jobbat på Komatsu 

Forest i minst 25 år. En person jobbade på avdelningen ”test och justering” och två stycken 

jobbade på skördarmonteringen.  
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Analys av intervjuerna 
För att tolka och analysera intervjuerna har en innehållsanalys gjorts. Förr var det vanligast att 

innehållsanalys användes till dokument men idag används det ofta till transkriberade intervjuer 

också (Graneheim & Lundman, 2004). En innehållsanalys syftar till att den som analyserar 

texten ska analysera de underliggande betydelserna, vilket gör tolkningen subjektiv (Graneheim 

& Lundman, 2004).  I den här studien är det förståelsen av enskilda personernas upplevelser av 

deras arbetssituation som studeras och analyseras. Intervjuerna spelades in för att kunna 

fokusera helt och hållet på det som sas under samtalen istället för att anteckna (Bryman, 2011) 

som sedan transkriberades för att underlätta analysen. Efter noggrann genomläsningen av 

materialet påbörjades kodning (se Graneheim & Lundman, 2004). Kodning av intervju-

materialet är enligt Kvale och Brinkmann (2014) det vanligaste sättet att bearbeta 

intervjuuttalanden. Kodning är en bra arbetsmetod för att bekanta sig med materialet samtidigt 

som man lättare kan hantera stora datamaterial (Kvale & Brinkmann, 2014). Kodningen 

utfördes genom att använda ”kommentera-funktionen” i Microsoft Word och sätta 

kommentarer på ord och meningar. Att göra det på det på datorn istället för att skriva ut 

materialet underlättade arbetet då det är lätt att söka i dokument och därmed få en överblick.  

När kodningen var slutförd fördes de olika koderna ihop till kategorier. Kategorier syftar till att 

föra samman de koder som har likheter (Graneheim & Lundman, 2004). När koderna hade förts 

in i olika kategorier delades de in i olika teman. Temana bestod av de teman som redan skapats 

utifrån litteraturen, det vill säga hälsa, motivation, fysisk arbetsmiljö, krav, kontroll samt stöd. 

Kvale & Brinkmann (2014) skriver att kategorier kan vara klara på förhand eller växa fram 

under tiden. Kategorierna blev högt stöd eller lågt stöd, hög motivation eller låg motivation och 

liknande för resten av temana. För varje tema skapades ett eget Word-dokument där koderna 

fördes in i olika kategorier. När kategorierna var klara gjordes försök till att finna mönster och 

teman (se Graneheim & Lundman, 2004) mellan de olika kategorierna för att kunna svara på 

frågeställningen. Att sätta in koderna och kategorierna i teman underlättade  arbetet då det var 

lätt att få en helhetssyn över materialet.  Det var dock svårt att hitta konkreta mönster då de var 

få intervjuer. Analysen fokuserades istället på att beskriva de enskilda personernas upplevelser, 

vilket också är syftet med den kvalitativa delen i studien.  

Validitet och reliabilitet samt tillförlitlighet 
För den kvantitativa delen fungerar det att tala om reliabilitet och validitet. Den kvalitativa 

delen är det mer tillämpligt att utvärdera genom kvalitet och trovärdighet. Validiteten (se 

Bryman, 2011) handlar om huruvida enkäten mäter de begrepp den är tänkt att mäta. Det kan 
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förstärkas genom en noga litteraturgenomgång inom ämnet sjukfrånvaro. Då krav, kontroll och 

stöd ofta är något som mäts hos arbetsplatser och då jag utgått från tidigare litteratur vid 

utformning av begrepp stärks validiteten. Även svarsalternativen, det vill säga Likert-skalan, är 

något som ofta används vid enkäter vilket också ökar validiteten. Eftersom det var väl 

beprövade frågor och svarsalternativ gjordes avvägningen med tanke på tidsbristen att ingen 

pilotstudie behövdes göras i det här fallet, även om en sådan hade kunnat höja validiteten.  

Det interna bortfallet i intervjuerna var dessutom relativt lågt vilket höjer reliabiliteten 

(Bryman, 2011). Genom noga utformade mått kan reliabiliteten också stärkas genom att det 

även blir en stabilitet i måtten som mäts via begrepp. Det betyder att begreppen är stabila över 

tid och bör ge mycket liknande resultat ifall men skulle ge deltagarna samma enkät att besvara 

igen (Bryman, 2011).  

Då reliabilitet och validitet inte är anpassat för intervjuer får man istället tala om 

tillförlitligheten (Bryman, 2011). I den här studien var överförbarheten av intervjuerna inte i 

fokus, utan som ett komplement till enkäten för att få en djupare förståelse för hur dessa 

långtidsfriska upplevde sin arbetssituation. Inom tillförlitlighet räknas också pålitlighet 

(Bryman, 2011) vilket betyder att det ska finnas en fullständig redogörelse av 

forskningsprocessen. Genom att skriva ett noggrant metodavsnitt samt bifoga intervjuguiden 

(se bilaga 2) kan pålitligheten stärkas. Ett sätt att öka kvalitén i arbetet är att agera i god tro, det 

vill säga att forskaren inte ska påverka de intervjuade med sin förförståelse eller teoretiska 

inriktning (Bryman, 2011). Det kan vara svårt att vara helt objektiv inom kvalitativ forskning 

men genom att ställa öppna frågor och fråga intervjupersonerna under intervjutillfället om jag 

uppfattat dem rätt kan tillförlitligheten styrkas. För att öka trovärdigheten utgick intervjuguiden 

ifrån samma pålitliga frågor som i enkäten med en justering att det skulle vara öppna. Med 

öppna frågor, som kontrollerats av både handledare på skolan och Komatsu Forest, är det 

mindre risk att påverka intervjupersonerna då de måste svara med sina egna upplevelser. Ännu 

ett sätt för att öka trovärdigheten är att använda sig av relevanta citat från transkriberingen för 

att visa på skillnader och olikheter (se Graneheim & Lundman, 2004), vilket har gjorts i 

resultatdelen för intervjuerna.  

Etik 
Sjukfrånvaro är ett ämne som kan ses som känsligt ur en etisk synpunkt. Frågor gällande 

sjukfrånvaro kan uppfattas som känsliga och då medarbetarna inte har fullt förtroende för mig 

kan de välja att inte svara. Därför är det viktigt att informera deltagarna i undersökningen om 

de etiska principerna om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman, 
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2011). De som deltagit, både i enkäter och i intervjuer har, därmed informerats om 

undersökningen syfte, att det är frivilligt att delta och att de kan hoppa av när som helst samt 

att de har fått samtycka till detta. Det har även framgått att  alla uppgifter om informanterna ska 

behandlas konfidentiellt på så vis att ingen obehörig kan komma åt materialet. Sist har också 

informanterna informeras om att de uppgifter som kommer fram i undersökningen endast får 

användas till denna undersöknings syfte. De forskningsetiska kraven har tillgodosetts genom 

ett försättsblad på enkäten där information om de forskningsetiska kraven framgår samt muntlig 

information på de möten där jag närvarat. Innan varje enskild intervju har börjat har dessa etiska 

principer informerats om och intervjupersonerna har fått ge sitt samtycke. Intervjupersonerna 

fick också frågan om det var okej att spela in intervjun för vilket alla intervjupersoner tyckte 

var okej.  

Resultat och analys av enkäterna 
Nedan kommer resultat och analys av enkäterna att presenteras.  

Kartläggning över sjukfrånvaron  
Inledningsvis fick respondenterna svara på hur många sjuktillfällen som varat mindre än 14 

dagar som de har haft under de senaste två åren.   

	

Figur 1. Antal sjuktillfällen de senaste två åren. 0ggr=19st, 1-4ggr=93st, >5ggr=45st 

Figur 1 visar att de flesta har haft 1-4 sjuktillfällen som varat i 14 dagar eller mindre. Det är fler 

som varit sjuk vid 5 tillfällen eller mer än de som inte alls varit sjuka. Det bör has i åtanke inför 

fortsatt läsning när antal sjuktillfällen analyseras. 		

Produktionsarbetarnas upplevda hälsa har undersökts. Medarbetarna fick sju påståenden kring 

besvär som uppkommer på grund av deras arbete. Svarsalternativen varierar från 1 (håller ej 

med) till 6 (håller med fullständigt). Medelvärdet för varje enskilt påstående visas nedan.  
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Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse över hälsomåtten 

 Medelvärde Standard avvikelse 

Trötthet 4,12 1,26 

Ryggbesvär 3,14 1,53 

Besvär i axlar/skuldror 3,11 1,68 

Besvär i nacke 2,92 1,69 

Besvär med handleder 2,56 1,54 

Besvär i knäna 2,54 1,54 

Huvudvärk 2,42 1,34 

Tabell 3 visar att de besvär som produktionsarbetarna upplever, med det vanligaste besväret 

överst. Det mest förekommande besväret är trötthet. Därefter är det framförallt problem med 

överdelen av kroppen så som rygg, axlar/skuldror och nacke.  

Resultatet följer delvis Kjellberg och Wadmans (2002) studie då även de fann att 

monteringsarbetare främst hade ont i nacke och rygg. Arbetsmiljöverket (2016 a) skriver att det 

är vanligt med belastningsskador inom tillverkningsindustrin och även hos Komatsu Forest 

verkar det vara relativt vanligt att känna besvär på grund av arbetet. På långt sikt kan dessa 

besvär resultera i arbetsskador och Prevent (2015) skriver att ryggbesvär är den tredje vanligaste 

orsaken till långa sjukskrivningar.  

Nedan har sjukfrånvaron jämförts med åldersgrupper för att undersöka ifall ålder kan ha någon 

påverkan över antal sjuktillfällen bland produktionsarbetarna hos Komatsu Forest.  
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Figur 2. Sjuktillfällen fördelat över ålder de senaste två åren. (Cramers V: 0,17) 	

Figur 2 visar att majoriteten oavsett ålder är sjuk mellan 1-4 tillfällen per år. Det finns flest 

andel långtidsfriska bland den yngre åldersgruppen men också flest andel som varit sjuka fem 

gånger eller mer. Minst andel långtidsfriska finns bland de äldre medarbetarna, som också har 

minst andel personer som varit sjuka fem gånger eller mer. SCB (2015) rapporterar att männens 

sjukfrånvaro stiger från att de fyllt 45. Därmed är det inte utstickande att det är liknande 

tendenser hos Komatsu Forest. Att det är en stor andel som är sjuka fem gånger eller mer i den 

unga gruppen är inte heller något förunderligt då SCB (2015) skriver att unga män nästan är 

lika mycket sjukskriven som män över 45. I figur 2 är det också med kvinnornas svar, men de 

består endast av 5 % av de svarande så mönstret torde kunna utläsas som männens mönster.  

Även antal sjuktillfällen jämfördes med avdelning för att undersöka ifall det fanns något 

utmärkande. Som tidigare nämnt finns den 10 avdelningar hos Komatsu Forests produktion. 

Inga svar finns registrerade från två avdelningar och därmed redovisas bara 8 avdelningar. 

	

Figur 3.Antal sjuktillfällen senaste två åren fördelat på avdelning. (Cramers V: 0,18) 
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Av denna figur kan det utläsas att sjuktillfällen de senaste två åren är relativt jämt fördelat över 

avdelningarna. Den avdelning som har flest långtidsfriska är avdelningen ”underhåll” och den 

avdelning som sticker ut mest gällande flest antal sjuktillfällen är avdelningen ”aggregat”. Både 

avdelning ”lagret” och ”skotare” har också hög andel med fler sjuktillfällen än fem gånger. 

Anmärkningsvärt är ”skotare” som ligger dåligt till bland många sjuktillfällen samtidigt är den 

avdelning som ligger på plats nummer 2 gällande långtidsfriska.  

Nedan redovisas en figur över vad Komatsu Forest egna medarbetare tror är orsaken till 

sjukfrånvaro bland sina medarbetare. Syftet med att ställa denna fråga är att se ifall det några 

sociala normer som orsak till sjukfrånvaron.    

	

Figur 4. Sjukorsaker enligt medarbetarna.  

Majoriteten svarade att de trodde att sina kollegor var sjukskrivna på grund av sjukdom. 

Beaktansvärt är att nästan 30 % har svarat att de tror att det beror på andra anledningar än 

sjukdom. Den största orsaken förutom sjukdom är ”omotiverad till att jobba” tätt följt av både 

”trivs inte på arbetet” samt ”fysiskt utmattad”. Några personer kryssade i alternativet annat och 

uppgav då ”stress/tidspress” som orsak vilket egentligen torde kunna klassificeras som 

alternativet psykiska besvär. En person uppgav ”svårt att få ledigt därför sjuk istället” som 

anledning. Att veta vad som ligger bakom att medarbetarna på Komatsu Forest tror att 

kollegorna är sjuka på grund av att de är omotiverade är svår att veta. Ryan och Deci (2000) 

skriver däremot att arbetsklimat där det är överdriven kontroll från ledningen, orimliga 

utmaningar samt dålig stämning på arbetet kan skapa omotiverade medarbetare.  

Nedan jämförs medarbetarnas sjuktillfällen med hälsoindexet. Hälsoindexet består som tidigare 

nämnt av de sju frågor som berör upplevelse av medarbetarnas ohälsa som orsakas av arbetet 

(se bilaga 1). Hälsoindexet varierar från 7 (bra hälsa) till 42 (sämre hälsa).  Indexet delades upp 

i två kategorier för att kunna studeras med hjälp av korstabeller.   
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Figur 5. Antal sjuktillfällen jämfört med upplevd hälsa. (Cramers V: 0,24) 

Figur 5 visar att om en medarbetare upplever sig ha bra hälsa är det större chans att denna är 

långtidsfrisk, det vill säga inte ha några sjukdagar alls de senaste två åren. Upplever istället 

medarbetaren att denna har en sämre hälsa är det större risk att den är har varit sjuk mer än fem 

gånger de senaste två åren. Eftersom frågorna är ställda på det viset att det efterfrågas om besvär 

som uppkommer på grund av arbetet så tyder resultatet på att sjukfrånvaron till viss del är 

arbetsrelaterad. Medarbetarna kan naturligtvis vara sjuk på grund av andra orsaker, men figur 

5 visar att det finns ett samband mellan  sjuktillfällen och medarbetarnas besvär som beror på 

arbetet. Sambandet mellan hälsa och sjuktillfällen har testats med kontrollvariablerna 

hemmaboende barn samt ålder. Det påverkar inte ursprungssambaden mellan skattad hälsa och 

antal sjuktillfällen.  

Motivation 
Det finns teorier och tidigare forskning som tyder på att omotiverade medarbetare har fler 

sjuktillfällen. För att studera om Komatsu Forest medarbetares motivation hade något samband 

med antal sjuktillfällen de senaste två åren användes ett motivationsindex. Indexet varierar från 

5 (låg motivation) till 30 (hög motivation). För att kunna analysera genom korstabell delades 

motivationen upp i två kategorier. Medarbetarnas ålder särredovisas för att undersöka ifall det 

fanns åldersskillnader. 
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Figur 6. Samband mellan skattad motivation och antal sjuktillfällen uppdelat på ålder. (Cramers V: 0,29 18-34 

år),  (Cramers V: 0,14 35-50 år),  (Cramers V: 0,29 51-65 år).  

I figur 6 jämförs varje åldersgrupp var för sig. Gemensamt för alla åldersgrupper är att det är 

större risk att de är sjuka 5 gånger eller mer om de har låg motivation jämfört med hög 

motivation. Det tyder på att en medarbetares motivation har ett samband med hur många gånger 

en person är korttidssjukskriven. Även medarbetarna själva trodde att motivationsbrist var den 

största orsaken till sjukfrånvaro, förutom sjukdom (se figur 4), vilket torde stärka sambandet. I 

den yngsta åldersgruppen bland de med låg motivation kan man se att det är flest andel som är 

sjuka fem gånger eller mer. Det kan tolkas som att motivation bland de yngre arbetstagarna är 

viktigare än hos de äldre. Det kan tyda på att motivationen inte enbart är arbetsrelaterad, utan 

att motivationen delvis är beroende av vilken åldersgrupp medarbetarna tillhör.  

Det kan också utläsas att det är större chans att en person inte har några sjuktillfällen om de har 

hög motivation. Att personer med hög motivation till större del klassas som långtidsfriska visar 

också på att motivation spelar in en roll i sjukfrånvaron. Det får även stöd från tidigare forskning 

(se Olafsen, Niemiec, Halvari, Deci & Williams, 2017) som visar att om en person är motiverad 

har denna lägre sjukfrånvaro. Figur 6 består som tidigare nämnt utav ett index av samtliga 

motivationsfrågor. Testar man frågorna var för sig är det framförallt frågan om personen anser 

att sitt arbete är intressant och givande, om personen anser sig få tillräckliga belöningar samt 

om personen anser att denne har möjlighet att utvecklas inom Komatsu Forest som ger starkast 

samband mellan motivation och sjukfrånvaro. Ulrich och Brockbank (2011) skriver att det är 

viktigt med belöningar för att hålla medarbetarna motiverade. De flesta hos Komatsu Forest är 

missnöjda med att arbetet inte känns intressant och givande vilket räknas som en inre belöning. 

När denna inre belöning inte finns resulterar det i att medarbetarna inte blir motiverade. 

Karriärvägar och belöningar räknas som yttre belöningar är inte lika viktiga som de inre enligt 
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Ulrich Och Brockbank (2011). Resultatet från denna studie går delvis emot det då 

karriärmöjligheterna samt belöningar var de som gav starkast samband med sjukfrånvaro.  

Nedan studeras istället om medarbetarnas motivation har betydelse för deras skattade hälsa. 

Motivationsindexet varierar mellan 5 (låg motivation) och 30 (hög motivation). Kontroll-

variabler (hemmaboende barn, ålder samt avdelning) har inkluderats för att minimera risken för 

skensamband.  

Tabell 4. OLS-regression över skattad hälsa utifrån upplevd motivation i arbetet.  

 B-koefficient Standardfel 

(Constant)  38,58 5,07 

Motivationsindex -0,72 0,14 

R-square (adjusted) 0,18  

Ur tabell 4 kan det utläsas att för varje enhet som motivationen ökar ett steg så minskar 

hälsoindexet med drygt en halv enhet (0,72). Det betyder att en person med hög motivation har 

mindre besvär med kroppen. Det indikerar på att motivationen har relativt stor betydelse för 

medarbetarnas hälsa. Tabell 4 visar därmed på en samvariation mellan upplevd hälsa och 

motivation, men inget given kausal riktning. Kontrollvariablerna förändrar inte original-

sambandet (se tabell 10 i bilaga 3).   

Ryan och Deci (2003) skriver att omotiverade medarbetare kan uppleva ohälsa och även ångest. 

Arbetsmiljöverket (2016 b) skriver att båda bland män och kvinnor ökar de psykiska besvären. 

Olafsen, Niemiec, Halvari, Deci och Williams (2017) fann i sin studie att de med mer 

motivation hade mindre sjukfrånvaro vilket styrker sambandet i tabell 4 då det med bättre hälsa 

bör ha mindre sjukfrånvaro. Även Hahum-Shani, Bemberger och Bacharach (2011) fann att de 

som fick feedback och trivdes i arbetsgruppen var mer motiverade och mådde bättre samt 

presterade bättre på arbetsplatsen. Därför är det inte bara intressant att höja motivation bland 

medarbetarna för att få mindre sjukfrånvaro och mer hälsosam personal, utan också för höja 

arbetsprestationen. 

Krav – kontroll – stöd 
Karasek och Theorell (1992) skriver att medarbetarnas hälsa kan påverkas vid ogynnsamma 

arbetsförhållanden som låg kontroll, höga krav samt lågt stöd. Hälsoindexet är den beroende 

variabeln och har nedan testats mot kravindex som oberoende variabel för att undersöka ifall 

medarbetarnas upplevda krav påverkar hälsan. För att säkerställa att inget skensamband hittats 
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har även kontrollvariabler inkluderats (hemmaboende barn, ålder, avdelning). Kravindexet 

varierar från 4 (låga krav) till 24 (högsta krav)   

Tabell 5. OLS-regression över skattad hälsa utifrån upplevda krav i arbetet.  

 B-koefficient Standardfel 

(Constant)  8,38 3,66 

Kravindex 0,89 0,10 

R-square (adjusted) 0,02  

Tabell 5 visar att för varje enhetsökning av upplevda krav så ökar ohälsan med nästan en enhet 

(0,89). Inkluderade kontrollvariabler förändrar inte orginalsambandet (se tabell 11 i bilaga 3). 

Som tidigare nämnt så fann Kjellberg och Wadman (2002) att höga krav i kombination med 

lågt stöd från medarbetarna orsakade framförallt mer ryggont bland medarbetarna. Det stödjer 

sambandet i tabell 5 om att höga krav orsakar sämre hälsa. Vad som orsakar att höga krav ger 

ryggont är inte fastställt, men Kjellberg och Wadman fann att höga krav ökade stressen hos 

medarbetarna. Karasek och Theorell (1992) skriver att både kvalitativa krav och kvantitativa 

krav kan orsaka både fysiska och psykiska problem. Psykiska problem kan vara stress som 

uppstår vid för hög arbetsbelastning. Stressen i sig torde kunna ge anspänningar i kroppen som 

gör att personen inte arbetar på ett optimalt sätt och därmed upplever mer smärta.  

Nedan visas hur medarbetarnas hälsa påverkas av deras upplevda kontroll i arbetslivet. 

Kontrollindexet varierar från 2 (hög kontroll) till 12 (låg kontroll). Även här har samma 

kontrollvariabler som i tabell 2 använts för att säkerställa att inget skensamband hittats.  

Tabell 6. OLS-regression över skattad hälsa utifrån upplevd kontroll i arbetet 

 B-koefficient Standardfel 

(Constant)  31,68 5,00 

Kontrollindex -1,20 0,36 

R-square (adjusted)  0,04  

I tabell 6 kan det läsas att för varje enhet som kontrollindexet stiger så förbättras hälsan med 

drygt en enhet (1,20). Ingen av de inkluderade kontrollvariablerna förändrar orginalsambandet 

(se tabell 12 i bilaga 3). Eftersom det i denna regression är ett smalare sifferintervall än vid krav 

så blir siffran automatiskt högre. Men oavsett visar tabell 3 att ju mer kontroll som medarbetaren 

har över sin arbetssituation desto mindre fysiska problem har personen. Att medarbetarnas 

upplevda kontroll har ett samband med deras upplevda hälsa överensstämmer med Marklund, 
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Bolin och von Essen (2008) som fann att olika belastningsbesvär hade ett samband med 

medarbetarnas upplevda kontroll samt om de hade tillräckliga resurser att utföra sitt arbete med. 

Kontroll handlar bland annat om att kunna påverka sin arbetsmängd, vilket är en av frågorna 

som ingår i indexet. Är medarbetarna hårt reglerade gällande tidspress kan belastningsskador 

uppkomma enligt Arbetsmiljöverket (2016 c). Därmed är det inte underligt att de med bättre 

kontroll upplever sig ha bättre hälsa.  

För att undersöka ifall chefens och kollegornas stöd påverkar medarbetarnas hälsa har 

stödindexet studerats i relation till hälsoindexet. Stödindexet varierar från 3 (lågt stöd) till 18 

(högt stöd). Även här har kontrollvariablerna hemmaboende barn, ålder samt avdelning 

inkluderats.  

Tabell 7. OLS-regression över skattad hälsa utifrån upplevt stöd i arbetet  

 B-koefficient Standardfel 

(Constant)  31,34 5,20 

Stödindex -0,62 0,22 

R-square (adjusted)  0,07  

Tabell 7 visar att för varje enhet som stödindexet ökar så minskar hälsoindexet med drygt en 

halv enhet (0,62), det vill säga att medarbetaren får mindre fysiska besvär. Det inkluderade 

kontrollvariablerna förändrar inte orginalsambandet (se tabell 13 i bilaga 3). Tabell 7 tyder på 

att stödet från chef och medarbetare inte har särskilt stor betydelse för medarbetarnas hälsa. Det 

visar att det finns ett samband men att det inte är lika starkt som andra studier visat. Båda 

Kjellberg och Wadman (2002), Aronsson och Lindh (2004) samt Blanchs (2016) studie visar 

att ett högt stöd från omgivningen ger en bättre hälsa bland medarbetarna. Att det inte finns ett 

starkt samband mellan stöd och upplevd hälsa hos Komatsu Forest torde tyda på att det sociala 

stödet inte har lika stor betydelse för medarbetarnas hälsa utan att det är andra faktorer som 

spelar in.  

Vid analys av Karaseks krav-kontroll modell kombineras ofta krav och kontroll för att sedan 

analyseras tillsammans. De analyseras tillsammans då de ofta är hur krav och kontroll 

kombineras som skapar ohälsa (Karasek & Theorell, 1992). Nedan har krav och kontroll 

kombinerats och jämförts med antal sjuktillfällen. Det som har förts samman är alltså 

kravindexet samt kontrollindexet. Detta har sedan skapat fyra olika slags arbetskategorier, 

utifrån Karasek och Theorell (1992).  
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Figur 7. Antal sjuktillfällen jämförda med upplevda krav och kontroll. (Cramers V: 0,08) 

I gruppen passiva arbeten var det 59 personer, i avspända arbeten var det 13 personer och i 

gruppen spända arbeten och aktiva arbeten var det 42 personer i varje. Det går att utläsa ur figur 

7 att de arbete med flest andel som varit sjuka fem gånger eller mer är aktiva arbeten, där 

medarbetarna upplever både höga krav samt hög kontroll. De arbete med näst mest av andel 

sjuka fem gånger eller mer är passiva arbeten, där man har både låga krav och låg kontroll. 

Anmärkningsvärt är att denna kategori också har flest andel långtidsfriska. Den kategori med 

minst andel långtidsfriska är kategorin avspända arbete, där medarbetarna upplever sin 

arbetssituation som att de har låga krav men hög kontroll.  

Enligt Karasek och Theorell (1992) är det personer som har avspända arbeten som har minst 

risk att bli psykiskt spända och belastade då de kan bestämma själv över sina arbeten och kan 

ta god tid på sig. Produktionsarbetarna på Komatsu Forest som upplever sina jobb som 

avspända är nästan mest sjuka och minst långtidsfriska, vilket är anmärkningsvärt. Den typ av 

arbete som anses som den största hälsofaran enligt Karasek och Theorell (1992) är spända 

arbeten. Hos Komatsu Forest är det däremot de inom spända arbeten som är näst mest 

långtidsfriska samt endast som tredje grupp som har mest andel som är sjuka fem gånger eller 

mer. Det går emot vad Moreau et al. (2003) fann i sin studie som även de fann att personer inom 

dessa arbeten kombinerat med lågt socialt stöd var de personer som var mest sjuka. Att det 

skiljer sig så pass mycket åt från tidigare forskning kan bero på att Karasek och Theorells 

modell främst syftar till långtidssjuka och att denna studie endast analyserar de korttidssjuka. 

En annan orsak till att de skiljer sig åt kan också vara att Komatsu Forest sjukfrånvaro inte beror 

så mycket på de upplevda kraven och den upplevda kontrollen utan kan istället bero något 

annat, som till exempel motivationsbrist. 
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Som tabell 4 och figur 6 visar verkar medarbetarnas motivation ha betydelse för både deras 

hälsa samt antal sjuktillfällen. Även när man kombinerar krav och kontroll kan man se 

tendenser på det. Karasek och Theorell (1992) skriver att passiva arbeten kan göra 

medarbetarna omotiverade då många upplever det som om man gradvis förlorar både 

färdigheter och förmågor då man inte får eller kan utvecklas. Det var flest personer som 

upplevde sitt arbete enligt denna kategori. Som tidigare nämnt är de inom passiva arbetena de 

med näst flest andel som är sjuka fem gånger eller mer och detta torde då kunna gå att koppla 

tillbaka till tidigare analyser om motivation. Det betyder att det som verkar ha stor betydelse 

för antal sjuktillfällen hos Komatsu Forest beror på hur motiverade medarbetarna är. 

Fysisk arbetsmiljö 
Vid undersökning av arbetsrelaterad sjukfrånvaro är det också viktigt att se hur den fysiska 

arbetsmiljön fungerar. Arbetsmiljöverket (2016 c) skriver att det både är viktigt med hjälpmedel 

och pauser i arbetet för att minimera risker för ohälsa. Regressionen som visas nedan visar hur 

medarbetarnas upplevda hälsa påverkas av den fysiska arbetsmiljön. Dessa fyra frågor (fråga 

20-23, se bilaga 1) kan inte sammanföras till ett index och tolkas därför var för sig. Varje fråga 

varierar från 1 (håller ej med) till 6 (håller med fullständigt). Kontrollvariablerna ålder och 

avdelning har inkluderats. Kontrollvariabeln ifall medarbetarna har hemmaboende barn eller 

inte har tagits bort då den inte tros påverka hur man upplever den fysiska arbetsmiljön. 

Tabell 8. OLS multivariat regression beträffande upplevd hälsa relaterande till fysiska 
arbetsmiljöfaktorer.  

 B-koefficient Standardfel 

(Constant)  30,02 4,76 

Tillgång till bra hjälpmedel -1,69 0,59 

Använder hjälpmedel 0,35 0,64 

Kunskap om hjälpmedel 0,38 0,75 

Tid för pauser i arbetet -1,63 0,47 

R-square (adjusted)  0,21  

Tabell 8 visar att de frågor gällande den fysiska arbetsmiljön som ger större förändringar för 

den upplevda hälsa är frågorna gällande tillgång till bra hjälpmedel samt att medarbetaren har 

tid för pauser. Inga kontrollvariabler som inkluderats förändrade originalsambanden (se tabell 

14 i bilaga 3). Frågorna gällande tillgång till hjälpmedel och pauser visar att för varje 

enhetsökning av de inkluderade oberoende variablerna så minskar personens fysiska besvär 
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med drygt en och en halv enhet. Att medarbetarna som upplever att det har tid för pauser i 

arbetet har bättre hälsa är i enlighet med det Arbetsmiljöverket (2016 c) skriver då de betonar 

att tidspress ökar risker för belastningsskador och förslitningsskador. De skriver även att bra 

hjälpmedel minskar risken för belastningsskador vilket också är i enlighet med resultatet från 

denna studie då de som anser sig ha bra hjälpmedel också har bättre skattad hälsa.  

Resultat av intervjuerna – långtidsfriskas arbetssituation  
Enkätens resultat tyder på att det framförallt är motivation som påverkar medarbetarnas 

korttidssjukfrånvaro. Krav, kontroll och stöd ger inte lika starka samband som motivation. 

Tillgång till hjälpmedel samt tid för pauser påverkar medarbetarnas upplevda hälsa. Nedan 

presenteras resultatet av intervjuerna för att få en fördjupad förståelse av resultatet. Resultatet 

kommer att presenteras i teman.  

Hälsa 
När intervjun berör vad intervjupersonerna tror det är som gör att de inte haft en sjukdag på två 

år finns det inte några konkreta svar. En person tror att han har haft tur och en annan person 

tror att det beror på hans goda handhygien. En person säger att han inte kan vara hemma för att 

han är lite förkyld. På frågan om han kan förtydliga hur det kommer sig att han går till jobbet 

trots att han känner sig lite sjuk svarar han såhär:  

P1: Nä men ska man va hemma och va halvförkyld kan jag ju lika gärna 
vara på jobbet och vara halvförkyld. De tycker då jag i alla fall. Jag har då 

aldrig varit så där riktigt dålig att jag har behövt vara hemma. 

Även personen som tror att han haft tur de senaste två åren med förkylningar poängterar att han 

inte kan vara hemma för att man känner sig lite sjuk, men säger också att får man feber eller 

mycket besvär så stannar han hemma.  

Gemensamt för dessa tre långtidsfriska är att de knappt har några fysiska problem som besvärar 

dem på något större sätt. Inte heller är de några personer som tränar på fritiden mer än 

vardagsmotion. Alla medger att de kan känna av lite smärtor i ryggen ibland men ingenting som 

besvärar dem särskilt mycket. En person har några övningar som han brukar göra när hann 

upplever mer besvär vilket fungerar bra. En person har behövt gå till en sjukgymnast på grund 

av problem med fötterna men har då blivit hjälpt. 

När intervjun ändrar riktning mot varför de tror att sina arbetskamrater har en stigande 

sjukfrånvaro råder det delade meningar. En person säger att han inte märkt av någon stigande 

sjukfrånvaro medan en annan säger att han tror det beror på att folk vantrivs på arbetet. Den 
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sista personen tror att det har med samhället att göra, att det är mer stressigt idag och att 

arbetsgivaren kräver mer av arbetstagarna.  

P3: Ja jag tror att det är samhället, det är litegrann de här med, det är mer 
stressigt idag på något sätt. Jag vet inte vad faktiskt. Om det är 

arbetsgivaren som kräver mer av arbetstagarna kanske… 

Ovan ses ett citat om varför en arbetstagare på Komatsu Forest tror att det finns en stigande 

sjukfrånvaro.  

Motivation 
Samtliga intervjuade personer har jobbat på Komatsu Forest i över 25 år och säger alla att de 

trivs bra, annars hade de inte stannat inom företaget så länge. En person som tidigare arbetat på 

monteringen sökte sig till avdelningen ”test och justering” och säger att hans arbete inte är lika 

monotont längre och att han därför trivs väldigt bra. Det är även denna förflyttning som har 

varit hans enda ”karriärmöjlighet” men han uttrycker att han inte har varit intresserad av mer 

än så. En annan person som jobbar på monteringen säger såhär när ämnet berör 

karriärmöjligheter:  

P2: Om man vill så visst kan man väl, det finns väl chans till det. Nu har 
man väl inte haft några ambitioner direkt till det, att göra karriär alltså. 

Men visst finns det den möjligheten om man skulle vilja gå vidare, det gör 
det väl, det är väl inte omöjligt. 

Den tredje personen har testat på olika avdelningar och olika befattningar. Han tycker att det 

har varit bra och intressant att han fått dessa chanser.  

En av de intervjuade berättar att han har börjat märka av att en del av arbetskamraterna har fått 

minskad motivation. Det tar sig i uttryck att fler uttrycker ett motstånd till att jobba övertid samt 

att redan i början av veckan kan vissa beklaga sig över att det är långt till helgen.  

När intervjuerna berör ämnet belöningar och förmåner är de långtidsfriska relativt överens.  Två 

av de intervjuade svarade såhär på frågan om vad de får ta del av för förmåner och belöningar.  

P1: hahaha nä de är nog inga andra belöningar än lön… 

P2: Nä vi har ju inga… 

På frågan om de inte ens får ta del av ett friskvårdsbidrag kommer båda på att de faktiskt har 

det, men att de inte är något som de utnyttjar. Den tredje personen svarar utan påminnelse att 

de har friskvårdbidrag på 2000 kr men att inte han heller utnyttjar det. En person berättar även 

att de förut fick ta del av en sjukgymnast som de fick boka tid hos och att han gick dit några 

gånger. Han tycker att han fick bra hjälp och önskar att det hade fortsatt.  
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Gällande feedback är samtliga intervjuade överens om att det fungerar relativt bra med feedback 

men att det gärna hade kunnat få vara mer. De upplever att cheferna försöker uppmuntra när 

någon gjort något bra. En person önskar framförallt mer feedback och återkoppling från andra 

avdelningar för att kunna utveckla arbetet på ett bättre sätt.  

Krav – kontroll – stöd  
Två av de intervjuade anser att de har lagom arbetsbelastning medan den tredje personen inte 

reflekterat över det. Alla tre är dock överens om att arbetsbelastningen har ökat. En av dem 

berättar att de har alltid arbetat efter Lean, men sedan japanerna kom in i bilden 2005 så har det 

blivit mer styrt över hur processen ska gå till. Alla tre berättar om att det blivit kortare takttider, 

det vill säga hur mycket de ska hinna montera på en viss tid. En person poängterar dock såhär 

gällande hur det är att arbeta med Lean. 

P3: Nä men som jag säger, har man bara rätt förutsättningar då ser jag 
inget problem med det, men  jag vet ju själv att om man är så att man inte 
hinner med uppgiften när man är på någon station då blir det ju väldigt 

stressigt. 

Ett exempel på när de kan uppstå ”problem” är just när många medarbetare är sjuka, då vittnar 

de tre långtidsfriska om att det blir mer jobb för de övriga att hinna med. Det är framför allt de 

som arbetar på monteringen som berättar om att det kan bli stressigt för att klara av dagens 

arbete. Personen på avdelning ”test och justering” uttrycker sig såhär:  

P1: Nä… nej. Det fåt lov att lösa sig på något vis. De blir inget bättre för 
att man stressar upp sig.  

Därmed kan man säga att det verkar vara mer stresspåslag för de som jobbar på monteringen 

då de går efter en takttid som de måste hinna med. Även personen på ”test och justering” säger 

sig veta att personerna på monteringen jobbar under stressigare förhållande.  

Även vad det gäller den upplevda kontrollen bland de långtidsfriska är de överens om att de 

varken kan påverka arbetsmängden eller arbetstakten speciellt mycket. En person berättar såhär 

när vi pratar om han kan påverka arbetstakt och arbetsmängd: 

P2: Nä nja det har vi väl egentligen inte i någon större utsträckning utan 
det är ju uträknat hur många som ska vara på varje station, vad som ska 

hinnas göras på varje station och på vilken tid. Det är ju tidstuderat.  

Ofta återkommande bland de två som arbetar på monteringen är uttrycket att det är tidstuderat 

och att de inte har så mycket att säga till om. En av dessa berättar att det är klart att de kan klaga 

eller säga till att det inte fungerar, men säger också att det inte är så stor chans att det händer 

något.  
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En annan sak som kan göra framför allt de två långtidsfriska på monteringen osäker är när det 

är många sjuka. Det skapar en osäkerhet gällande kring hur dagen ska lösas. Är de många sjuka 

så att poolen inte kan lösa bemanningen kan de behöva lånas in från andra avdelningar. Ett 

problem som då uppstår är att dessa personer inte kan arbetsuppgiften till 100 % vilket resulterar 

i en ängslan och stress kring om arbetsuppgifterna kommer hinnas färdigt i tid. På frågan om 

en av de långtidsfriska blir mer stressad när många är sjuka svarar han såhär: 

P3: Ja de är klart att man blir. Så blir det ju. Man blir ju lite som hur ska 
jag lösa den här dagen… Pussla ihop med olika alternativ. 

Det skapas därmed en osäkerhet i och med att medarbetaren förlorar kontrollen över situationen 

och därmed kommer även stressen in i bilden.  

Samtliga intervjuade långtidsfriska är överens om att de upplever ett bra stöd och samarbete på 

sina avdelningar. Den långtidsfriska på ”test och justering” upplever att de försöker hjälpa 

varandra vid stressiga moment. Han upplever även att chefens finns där ifall de behöver hjälp, 

än om han inte är närvarande så ofta då deras chef också är chef för en annan avdelning. Dock 

berättar personen på ”test och justering” att de har en mycket bra gruppsamordnare som finns 

där för att stötta dem.  

På monteringen upplever de långtidsfriska också att samarbetet inom avdelningen är bra. En av 

dem säger till och med att samarbetet har blivit mycket bättre. Han själv försöker vara en 

förebild för ett gott samarbete för att fler ska ta efter. Även på monteringen försöker de hjälpa 

varandra även om det inte alltid kan lösas och det istället blir övertid. Även med arbetsledaren 

tycker de att samarbetet fungerar mycket bra. 

Överlag verkar det som att det sociala stödet på arbetsplatsen fungerar bra, både mellan 

medarbetarna samt mellan chef och medarbetare. Endast en mindre positiv sak finns att ta upp 

här, och det är endast en av de långtidsfriska som tar upp det, se nedan: 

P3: Ah, ibland får man ju inte informations alls och ibland får vi ju det men 
då kan det ju vara lite försent. […]Jag kan göra en liten jämförelse, om du 

vill informera om nåt då är det jättesvårt att nå ut till alla, men om du 
skulle sprida ett rykte, tjoff så far det på en gång. Hur kan det göra de? De 

är ju jättekonstigt. De är ju som lite ja, att rykten sprids så fort men inte 
information.  

Informationsflödet verkar inte riktigt fungera som det ska från ledning till medarbetarna. Han 

berättar att han varit med om ryktesspridning och önskar att informationsflödet såg bättre ut.  
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Fysisk arbetsmiljö 
Samtliga tre som intervjuats är eniga om att den fysiska arbetsmiljön är relativt bra, än om det 

alltid finns förbättringsmöjligheter. En person berättar att ibland kan arbetet vara lite tungt, men 

att de ofta har bra hjälpmedel för att utföra ett bra arbete. De två andra personerna berättar också 

att det finns bra hjälpmedel att använda. En av de långtidsfriska berättar att man i princip alltid 

använder sig av hjälpmedlen, trots att det ibland kan gå snabbare utan. Ibland kan det hända att 

de tar av sig hörselkåporna då de oftast är så tyst men att det då kan bli problematiskt då något 

helt plötsligt låter.  

Personen som jobbar på ”test och justering” tycker att de som är sämre med hans arbetsmiljö 

är bullernivån. Han berättar såhär när ämnet kommer på tal: 

P1: Ja är man här inne och har på maskiner så är man ju som tvungen, för 
de lever ju som om, och helst om det är två maskiner i gång, då lever det 

om nå hemskt. Men det är ju som dåligt med bullerväggar, men nu är de väl 
beställt några som de ska upp med. Det är ju ganska nybyggt den här 

byggnaden. 

De två personerna som jobbar på monteringen berättar däremot att bland de bästa med 

arbetsmiljön är att det är så tyst. I deras arbetslokaler har de fått installerade bullerväggar för 

att minska ljudnivån. 

Att hinna ta pauser under arbetets gång beror på vad man jobbar med. Personen på ”test och 

justering” anser att det fungerar bra, han tar pauser när han behöver det. På monteringen är det 

inte lika enkelt. De två långtidsfriska som arbetar där berättar att det beror på vilken maskin de 

monterar. Är det en maskin med mycket extra utrustning kan det hända att de får arbeta hela 

takttiden utan att ens ha möjlighet att sträcka på ryggen.  

Analys av intervjuerna 
För dessa tre långtidsfriska finns det både faktorer som talar för att de är långtidsfriska, men 

också en del som motsäger det. Enligt SCB (2015) stiger en mans antal sjuktillfällen från det 

att han har fyllt 45, men de intervjuade långtidsfriska var mellan 50 och 60 år. Gemensamt för 

de tre intervjuade är också att samtliga har jobbat på Komatsu Forest i minst 25 år och att de 

alla säger att de trivs bra. För att en person ska känna sig motiverad till att arbeta skriver Ryan 

och Deci (2000) om kompetens, självbestämmande och samhörighet. Samtliga intervjuade var 

överens om att de fanns karriärutvecklingsmöjligheter ifall man ville vilket talar för att Komatsu 

Forest främjar utveckling och kompetens vilket är viktigt för att få motiverade anställda. Att ha 

möjlighet att bestämma själv över sitt arbete berättar de intervjuade att de inte har möjlighet till 
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då det är så toppstyrt. Däremot känner alla tre intervjuade en samhörighet till sin arbetsgrupp. 

Därmed kan man säga att två av  Ryan och Decis (2000) tre krav för motivation är uppfyllda 

för de tre långtidsfriska, vilket torde kunna tolkas som att de är relativt motiverade. Även 

Olafsen, Niemiec, Halvari, Deci och Williams (2017) har testat denna teori och fann även de 

att dessa tre komponenter påverkade hur mycket en person var borta från arbetet. Däremot 

verkar ingen av de intervjuade veta om fler belöningar än lönen, men undantag för en som också 

vet att de har friskvårdsbidrag. Belöningar är enligt Ulrich och Brochbank (2011) viktigt för att 

motivera sina anställda.  

Ingen av de intervjuade hade några större problem med fysiska besvär vilket talar till fördel för 

att de ska fortsätta vara långtidsfriska. Dock skriver arbetsmiljöverket (2016 c) att hög tidspress 

ökar risken för belastningsskador, och samtliga långtidsfriska upplever sina arbeten som att de 

har blivit mer tidspressat. Samtliga är överens om att arbetsbelastningen och tidspressen har 

ökat vilket talar emot att de kommer fortsätta vara lika smärtfria som det är nu. Ett förhållande 

som talar för att de kommer kunna fortsätta vara smärtfria är att samtliga av de intervjuade 

upplever att de har relativt bra hjälpmedel, vilket enligt Arbetsmiljöverket (2016 c) minimerar 

riskerna med arbetet.  

Att de inte har någon kontroll att kunna påverka arbetstakt eller arbetsmängd går också emot 

att de är långtidsfriska. Dessa långtidsfriska kan klassas som att de arbetar med spända arbeten 

(se Karasek & Theorell, 1992) eftersom de har höga krav på sig, som bland annat att hinna 

färdigt i tid, samt att de har låg kontroll att kunna påverka arbetet. Karasek och Theorell (1992) 

skriver att det är i denna typ av arbete som personer har störst risk att börja må dåligt på grund 

av stressen som uppstår. Även Moreau et al. (2003) skriver att det finns ett samband mellan 

personer som arbetar inom spända arbeten och högre sjukfrånvaro.  

Vad är det som gör att dessa personer ändå är långtidsfriska? Förutom att de alla är motiverade 

så är en gemensam nämnare är att alla upplever att de har ett bra samarbete mellan kollegor och 

ett bra stöd från sin chef. Karasek och Theorell (1992) skriver att personer som arbetar inom 

spända arbeten klarar av det bättre ifall de har ett bra socialt stöd av sin omgivning. Det finns 

många studier som styrker detta, bland annat Morken et al. (2003) skriver att socialt stöd 

minskar korttidssjukfrånvaro. Även Blanch (2016) skriver att ett högt socialt stöd ger bättre 

hälsa. SBU (2014) skriver att ett litet socialt stöd från omgivningen ökar risken för ryggbesvär, 

och kanske kan det höga stödet som dessa tre upplever vara en bidragande faktor till att de inte 

har några ryggbesvär. De intervjuade långtidsfriska beskrev också att de kände sig stressade att 

hinna med arbetstempot men att de ofta kunde försöka hjälpa varandra då. Det är i enlighet med 



	
	

	 36 

vad Kjellberg och Wadman (2002) fann i sin studie, nämligen att ett ökat stöd minskade stressen 

bland medarbetarna.  

Slutligen kan det sägas att de tre intervjuade är relativt motiverade vilket talar för att de är 

långtidsfriska. De kan dock klassificeras inom spända arbeten vilket talar emot att de är 

långtidsfriska. Däremot har de ett starkt stöd från sin omgivning vilket kan vara en bidragande 

faktor till att de klarar av att arbeta inom spända arbeten och ändå vara långtidsfriska.   

Diskussion 
Nedan diskuteras först resultatet och tänkbara åtgärder för att sedan diskutera 

tillvägagångssättet. Det avslutas sedan med ett avsnitt om fortsatt forskning.  

Resultatdiskussion 
Enligt enkäten har krav, kontroll och stöd relativt svaga samband med både hälsa samt 

sjuktillfällen. Inte heller resultatet från intervjuerna visade att upplevda krav och upplevd 

kontroll hade något samband med att de var långtidsfriska. Det tyder på att det är något annat 

som påverkar sjukfrånvaron hos Komatsu Forest. Enkätens resultat tyder på att det framför allt 

är motivation som har ett samband med antal sjuktillfällen. En person med låg motivation har 

klart större risk att ha fler sjukdagar. Även pauser och tillgång till hjälpmedel påverkar 

medarbetarnas upplevda hälsa. I sin tur visade också studiens resultat att ju mer besvär som 

orsakades av arbetet desto större var risken att en person var mer sjukfrånvarande.  

Intervjuerna bekräftade mestadels enkätens resultat. Tabell 9 visar en sammanställning över 

vad som talar för att en person ska vara långtidsfrisk samt sammanställning över enkätens och 

intervjuernas resultat.  

Tabell 9. Sammanfattning av resultat från enkät och intervjuer 

Vad som talar för långtidsfrisk Enkätens resultat Långtidsfriskas upplevelse 

Hög motivation Hög motivation = Mindre sjuktillfällen Relativt hög motivation 

Låga krav Höga krav = delvis sämre hälsa Höga krav 

Hög kontroll Låg kontroll = delvis sämre hälsa Låg kontroll 

Högt stöd Högt stöd = delvis bättre hälsa Högt stöd 

Hjälpmedel Tillgång till hjälpmedel = bättre hälsa Bra hjälpmedel 

Pauser  Tid för pauser = bättre hälsa 2 av 3 har ej tid för pauser  
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De intervjuade långtidsfriska upplevde sitt arbete som höga krav gällande bland annat tidspress 

och låg kontroll att påverka arbetet, vilket enligt Karasek och Theorell (1992) är de som riskerar 

sin hälsa mest. Det styrker enkätens resultat att det inte är krav och kontroll som orsakar 

sjukfrånvaron. De intervjuade kan klassificeras som att de har relativt hög motivation då 

samtliga trivs på arbetet och har arbetat där i 25 år. De tycker även att de finns 

karriärmöjligheter om intresse skulle finnas. De enda som talar emot att de skulle vara 

motiverade är att de knappt vet vilka belöningar och förmåner de får ta del av. De intervjuade 

tycker att de har bra hjälpmedel vilket även de styrker enkätens resultat. Att två av de tre 

intervjuade inte hade tid för pauser går dock emot enkätens resultat, då enkäten visade att de 

som hade tid för pauser mådde bättre.  

Att de långtidsfriska upplever sitt arbete enligt normerna för spända arbeten tyder på att det inte 

är krav och kontroll som påverkar korttidssjukfrånvaron. Enligt den här studiens resultat tyder 

det snarare på motivationsbrist som påverkar korttidssjukfrånvaron samt hjälpmedel och pauser 

i arbetet som påverkar den upplevda hälsan. Resultatet visar också att de med sämre motivation 

också har sämre hälsa. Kanske kan det vara en del av förklaringen kring den ökade 

sjukfrånvaron hos Komatsu Forest. Här är det relevant att fundera över kausaliteten. Är det så 

som tabell 4 visar att sämre motivation ger sämre hälsa eller är det sämre hälsa som ger sämre 

motivation? Det är inte omöjligt att medarbetare med sämre hälsa i sin tur får sämre motivation 

på jobbet. Men då tidigare samband visat att de med mindre motivation har fler sjukdagar torde 

man kunna säga att det är sämre motivation som ger sämre hälsa. Olafsen, Niemiec, Halvari, 

Deci och Williams (2017) fann i sin studie att de med mer motivation hade mindre sjukfrånvaro 

vilket även det styrker det här sambandet då det med bättre hälsa bör ha mindre sjukfrånvaro.  

Det är svårt att förändra Komatsu Forest arbetssätt gällande krav och kontroll då de arbetar efter 

Lean. Dessutom tyder resultatet på att medarbetarnas hälsa inte verkar ha någon större betydelse 

gällande krav och kontroll. Därför är det tveksamt om fokus ska ligga på att förändra det, utan 

det bör se till andra insatser.  

Resultatet visar att ryggbesvär är den vanligaste besväret hos Komatsu Forest förutom trötthet. 

Prevent (2015) skriver också att det är arbeten med höga krav och låg kontroll där medarbetarna 

upplever mest ryggont. Hos Komatsu Forest är det drygt en fjärdedel av medarbetarna som 

upplever sitt arbete på detta sätt, vilket kan vara en bidragande faktor till besvär. Att inte kunna 

kontrollera sitt arbete och de krav som är ställda på en kan upplevas som stressande (Karasek 

& Theorell, 1992). Arbetsmiljöverket (2016 c) skriver att belastningsskador kan uppstå om 

arbetet har hårt reglerad tidspress. Att medarbetarna hos Komatsu Forest upplever så pass 
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mycket besvär med ryggen, och även andra delar av kroppen, bör därför tas i beaktning då de 

kan skapa stora sjukfrånvarokostnader. Denna rapport visar också att besvären som uppkommer 

på grund av arbetet orsakar mer frånvaro bland dem med mer besvär. Därför bör man arbeta för 

att minska dessa besvär och därmed också kunna minska sjukfrånvaron. Resultatet i denna 

studie visar också att de med mindre möjligheter till pauser upplevde en sämre hälsa. För att 

minska på tidspressen är det viktigt att planera produktionsarbetarnas arbetsdagar så att de får 

tid för pauser. I sin tur kan det leda till att de blir mindre stressade och därmed också mindre 

belastningsbesvär.  

De långtidsfriska vittnade att även om det fanns bra hjälpmedel så kan det alltid blir bättre. Att 

göra en inventering över vilka hjälpmedel som finns och vad som kan tänkas införskaffas för 

att förbättra arbetsmiljön kan därmed vara av största vikt. Silverstein och Clark (2004) skriver 

i sin studie att 90 % av deras studerade företag kunde minska sina belastningsbesvär genom att 

införa bättre hjälpmedel. De beskriver också att utbildning om hur man arbetar ergonomisk kan 

ha en effekt, även om den effekten avtar efter sex månader. Det kan dock vara värt att överväga 

att införa utbildning om ergonomi varje år för att upprätthålla effekten. Två av de intervjuade 

berättade om besök hos sjukgymnaster som har hjälpt dem vid besvär. En av dem talade också 

om att det förut fanns att tillgå via företaget. Kanske kan det vara något som bör övervägas att 

återinföras då de är specialister på att hjälpa människor med fysiska problem.  

Andra åtgärder för att hålla sina medarbetare motiverade kan vara att börja arbeta mer aktivt 

med feedback och återkoppling. Hahum-Shani, Bamberger och Bacharch (2011) skriver att det 

är viktigt med feedback för att medarbetarna ska trivas och prestera bra. Ett annat sätt att 

motivera sina anställda är att tydligt visa vilka belöningar och förmåner de egentligen får ta del 

av. I dagsläget verkar många vara missnöjda med sina belöningar och via intervjuerna förstås 

det att de anställda inte ens vet om vad de får ta del av.  

Även att medarbetarna får ta del av information kan ses som en belöning enligt Ulrich och 

Brockbank (2014). En av de intervjuade vittnade om att de ofta inte fick tillräcklig information, 

och de ofta fick informationen i ett för sent skede också. Därmed skulle hanteringen av 

information kunna ses över för att både öka motivationen bland medarbetarna, men också för 

att minska ryktesspridningar inom företaget. Medarbetare hos Komatsu Forest som inte 

upplevde att det fanns karriärmöjligheter har sämre motivation. Därmed kan det också vara 

relevant att synliggöra de karriärvägar som finns samt att undersöka ifall dessa kan utökas.  

Olika kulturer kan styra vad som är accepterat på arbetsplatser. Hesselius, Johansson och 

Vikström (2008) fann i sin studie att sjukfrånvaro också är en social konstruktion. I deras studie 
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fann de att ju fler som är sjukfrånvarande i ens omgivning, desto större chans är de att andra 

börjar ta efter. Kanske kan den ökade sjukfrånvaro hos Komatsu också vara till följd av sociala 

normer där det har blivit mer accepterat att vara hemma från jobbet även om medarbetarna inte 

är sjuka. I Sverige har vi dessutom relativt gynnsamma sjukersättningsregler, vilken Andrén 

(2005) också skriver kan vara en orsak till en stigande sjukfrånvaro. Med bakgrund till 

Hesselius, Johansson och Vikström samt Andréns upptäckter bör man därmed ha i åtanke att 

det är mer än bara arbetsplatsens och arbetsuppgifternas utformning som spelar roll.  

Givetvis kommer människor alltid att vara sjuka, det är förkylningar, influensor och perioder 

av vinterkräksjuka. Men trots det så verkar Komatsu Forest sjukfrånvaro delvis vara 

arbetsrelaterad. Hade det inte funnits något samband alls mellan till exempel motivation och 

sjuktillfällen hade de som haft låg respektive hög motivation varit frånvarade lika mycket. 

Eftersom det tyder på att en del av korttidssjukfrånvaron är arbetsrelaterad och sammankopplad 

med låg motivation kan det därför vara relevant att arbeta aktivt med ovan nämnda 

arbetsrelaterade delar för att minska korttidssjukfrånvaron.  

Metoddiskussion  
För att svara på studiens syfte kändes det mest naturligt att använda ett totalurval och enkäter. 

Det leder till att studiens resultat går att överföras till alla produktionsarbetare på Komatsu 

Forest i Umeå. Att dessutom genomföra några få intervjuer av de långtidsfriska gör att man får 

en djupare förståelse över vad som gör att vissa är långtidsfriska. Det hade dock varit önskvärt 

att kunna intervjua fler då det hade resulterat i en ännu bättre och bredare förståelse. De tre 

intervjuade bestod av ett relativt homogent urval vilket enligt Graneheim & Lundman (2004) 

sänker trovärdigheten. Det hade varit bättre med ett mer heterogent urval för att förstå de 

långtidsfriskas arbetssituation ur fler infallsvinklar. Hos Komatsu Forest fanns det dock bara 

tre stycken produktionsarbetare som inte hade varit korttidssjukskriven de senaste två åren och 

det var därmed inte möjligt med varken fler intervjuer eller ett mer heterogent urval.   

Något som kan tänkas påverka studiens validitet är att ingen pilotstudie gjordes. Det beslutet 

togs med tanke på tidsbristen samt att mycket av det som togs upp i enkäten samt 

svarsalternativen redan är relativt beprövat. Med tanke på att fråga 11 i enkäten egentligen var 

en krav-fråga och inte en kontroll-fråga hade det varit önskvärt att genomföra en pilotstudie för 

att förhindra sådana misstag. Då ingen pilotstudie genomfördes hade det varit bra ifall jag hade 

kunnat delta på alla veckomöten för att besvara eventuella frågor från Komatsu Forest 

medarbetare. Det var dock inte möjligt då vissa möten skedde samtidigt. Inte heller vid 

intervjuerna genomfördes en pilotstudie utan där utgick jag från hur det hade gått med enkäten. 
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Trots att intervjuguiden fungerade bra hade det varit önskvärt med en pilotstudie för att höja 

validiteten.  

Att medarbetarna fick klassificera sig inom tre åldersgrupper har i efterhand visat sig lite 

problematiskt. Det orsakade att det inte gick att analysera medarbetarnas riktiga ålder i 

jämförelse med andra variabler.  

Fortsatt forskning  

Resultatet från denna studie tyder på att krav och kontroll inte spelar en så stor roll för 

medarbetarnas hälsa och sjukfrånvaro. Inom Lean verkar det dessutom som om medarbetarna i 

arbetaklass har höga krav ställda på sig samtidigt som de har svårt att påverka dessa. Studiens 

resultat visar däremot att motivation bland medarbetarna påverkar sjukfrånvaro i större grad. 

Därför skulle det vara intressant att undersöka vad som gör arbetare inom Lean motiverade. Att 

dessutom undersöka ifall det finns skillnader över vad som motiverar medarbetarna beroende 

på deras ålder skulle vara relevant då denna studie fann att det fanns skillnader mellan åldrarna 

gällande motivation  och sjukfrånvaro.  
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Bilaga 1 
 
 
Enkät Komatsu Forest 
Hej!  

Mitt namn är Sofia Fredriksson och jag går min sista termin på Personalvetarprogrammet på 

Umeå Universitet. Jag ska nu skriva min sista skoluppgift och det är här ni på Komatsu Forest 

kommer in i bilden. Jag har fått i uppgift att undersöka korttidssjukfrånvaron här på er 

arbetsplats. Syftet med denna enkät är att öka kunskapen kring korttidsjukfrånvaron så att 

Komatsu Forest kan erhålla en ökad förståelse gällande korttidsfrånvaron.  

Det är helt frivilligt att delta, men jag skulle uppskatta ditt deltagande väldigt mycket då jag 

får bättre användning för det insamlade materialet om fler svarar. Uppgifterna som samlas in 

från enkäten är helt anonyma och kommer inte att kunna spåras till en enskild person. 

Sammanställningen och analys av enkäten kommer att göras av mig vilket betyder att inga 

enkäter kommer att lämnas till Komatsu Forest.  

 

  



	
	

	 ii 

Bakgrundsfrågor  

1. Ålder:   18-34  35-50 51-65 

2. Kön:  Kvinna Man 
 
 
 
3. Avdelning: __________________  
 

4. Jag har hemmaboende barn:     JA      NEJ 

    

5. Om du tänker tillbaka under de senaste två åren, hur många gånger har du varit sjukskriven 
från jobbet i mindre än 14 dagar/gång?  
  

0 ggr 1-4 ggr  5-10 ggr mer än 10 ggr 

 

Frågorna nedan ska besvaras utifrån en skala från 1-6 där 1 är håller inte med och 6 är håller 
med fullständigt. Kryssa i rutan för det svar som passar in bäst på dig. 
 
Upplevda krav i arbetet 
 

 
 
 
 
Upplevd kontroll i arbetet 
 

 

6. Jag känner mig stressad om en 
kollega är sjuk eftersom det 
innebär mer arbete för mig. 

      

7. Min arbetsbelastning är för 
hög.  

      

8. Mitt arbete är psykiskt 
påfrestande. 

      

9. Jag kan påverka min 
arbetsmängd. 

      

10. Jag har den kunskap som jag 
behöver för att kunna utföra mitt 
arbete. 

      

11. Jag blir ofta stressad pga. 
arbetstempot 

      

1.		Håller 
ej med
	

6. Håller med  
fullständigt 2 3 4 5 

1.  Håller 
ej med
 

2 3 4 5 6. Håller med  
fullständigt 
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Upplevt stöd i arbetet 
 

 
 
 
 
Motivation i arbetet 
 
 

 
 
 
Upplevelse av den fysiska arbetsmiljön 
 
 

 
 
 

12. Jag kan prata med min 
chef/arbetsledare ifall jag behöver 
hjälp, råd och stöd. 

      

13. Chefen/arbetsledaren 
informerar mig om den 
information som krävs för mitt 
arbete. 

      

14. Samarbetet inom gruppen 
fungerar bra. 

      

15. Jag får feedback från min 
chef/arbetsledare.  

      

16. Jag trivs överlag bra i min 
arbetsgrupp. 

      

17. Jag anser att mitt arbete är 
intressant och givande. 

      

18. Jag anser att belöningar som 
jag fått ta del av det senaste året 
är tillräckliga.  

      

19. Om jag vill finns det chans för 
mig att utvecklas inom Komatsu.  

      

20. Jag har bra hjälpmedel för att 
utföra mitt arbete.  

      

21. Jag använder mig av de 
hjälpmedel som finns för att 
underlätta arbetet.  

      

22. Jag har kunskap om de 
hjälpmedel som finns för att 
kunna arbeta på ett säkert sätt.  

      

23. Jag har tid för pauser i mitt 
arbete.  

      

1.  Håller 
ej med
 

2 3 4 5 6. Håller med  
fullständigt 

1.  Håller 
ej med
 

2 3 4 5 6. Håller med  
fullständigt 

1.  Håller 
ej med
 

2 3 4 5 
6. Håller med  
fullständigt 



	
	

	 iv 

Upplevd hälsa – besvär som uppkommer på grund av ditt arbete 
 
 

 

 

31. Om du tänker tillbaka under de senaste två åren, vad tror du är den största anledningen till 
att dina jobbarkompisar har korttidssjukskrivit sig? Ett alternativ är möjligt. 
        Sjukdom 

        Psykiska besvär 

        Pga. tjafs/bråk i arbetsgruppen 

        Trivs inte på jobbet 

        Omotiverad till att jobba  

        Fysiskt utmattad 

Annat, skriv vad:___________________________________________________________ 

 
 
Är det något annat du vill tillägga som du tycker att jag inte frågat om får du gärna skriva det  
här nedan:  
 

 

 

 
 

Nu har du besvarat alla frågor. Stort tack för din medverkan! 

 
	

24. Jag har ofta ont i mina 
handleder. 

      

25. Ibland känner jag mig trött.       

26. Jag har ofta huvudvärk.       

27. Jag har ofta ont i mina 
axlar/skuldror. 

      

28. Jag har ofta ont i ryggen.       

29. Jag har ofta ont/besvär med 
mina knän. 

      
 

30. Jag har ofta ont i nacken.       

6. Håller med  
fullständigt 

1.  Håller 
ej med
 

2 3 4 5 
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Bilaga 2 
 
Bakgrund  
 

- Hur länge har du arbetat här?  
- Har du några hemmaboende barn?  

 
Hälsa 
 

- Hur tror du att det kommer sig att du inte haft en sjukdag på 2 år?  
- Har du några fysiska besvär såsom smärta i någon kroppsdel?  
- Hur gör du för att hålla dig frisk?  
- Vad tror du är anledningen till att ni har en stigande sjukfrånvaro?  

 
Motivation 
 

- Hur tycker du de är att jobba på Komatsu?  
- Hur arbetar ni med feedback?  
- Det finns tendenser hos er att vissa upplever motivationsbrist, hur ser du på det? 
- Vet du om alla dina belöningar som du får ta del av? Anser du att det är tillräckligt?  
- Hur ser du på karriärmöjligheter inom Komatsu? Något du fått ta del av? 

 
 
Fysisk arbetsmiljö 
 

- Hur upplever du den fysiska arbetsmiljön på Komatsu Forest?  
- Vad anser du är bra med er fysiska arbetsmiljö? 
- Vad anser du är mindre bra med er fysiska arbetsmiljö?  
- Vad är viktigt för att du ska tycka att den fysiska arbetsmiljön är bra?  

 
Krav 
 

- Hur tycker du att arbetsbelastningen är här på Komatsu Forest?  
- Hur upplever du det när många av dina arbetskamrater är sjuka?  

 
Kontroll  
 

- Anser du att du kan påverka din arbetsmängd? Om ja- på vilket sätt? Om nej- hur 
kommer det sig? 

- Anser du att du kan påverka din arbetstakt? Om ja- på vilket sätt? Om nej- hur 
kommer det sig?   

 
Stöd  

- Hur fungerar samarbetet inom din arbetsgrupp?  
- Hur fungerar samarbetet vid hög arbetsbelastning, t.ex. när många är frånvarande? 
- Hur fungerar samarbetet med din arbetsledare/chef?  

 
- Är det något annat du vill tillägga som du tycker att jag har missat?  
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Bilaga 3  

I denna bilaga visas de multipla linjära regressionerna i sin helhet med kontrollvariablerna 

hemmaboende barn, ålder samt avdelning. 

Tabell 10. Regression över hälsoindex som beroende och motivationsindex samt kontrollvariabler som 
oberoende. 

 B-koefficient Standardfel 

(Constant)  38,576* 5,065 

Motivationsindex -0,719* 0,141 

Hemmaboende barn -1,482 1,401 

Medelålder 0,424 1,522 

Äldre personer 0,813 1,827 

Avdelning skördare -2,387 3,245 

Avdelning aggregat -4,574 3,449 

Avdelning skotare -4,444 3,182 

Avdelning förmontage Umeå -3,122 2,791 

Avdelning test & justering -0,784 3,500 

Avdelning lagret -3,279 3,308 

Avdelning förmontage Holmsund -2,236 3,670 

R-square (adjusted) 0,178  

* = p < 0,05 

Tabell 11. Regression över hälsoindex som beroende och kravindex samt kontrollvariabler som 
oberoende. 

 B-koefficient Standardfel 

(Constant)  8,383* 3,663 

Kravindex 0,886* 0,097 

Hemmaboende barn -0,517 1,177 

Medelålder 0,552 1,307 

Äldre personer 1,418 1,509 

Avdelning skördare -0,263 2,604 

Avdelning aggregat 0,341 2,761 

Avdelning skotare -0,814 2,575 

Avdelning förmontage Umeå 1,522 2,791 

Avdelning test & justering 7,642 2,291 

Avdelning lagret 0,733 2,654 

Avdelning förmontage Holmsund 0,190 2,949 

R-square (adjusted) 0,024  
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* = p < 0,05 

Tabell 12. Regression över hälsoindex som beroende och kontrollindex samt kontrollvariabler som 
oberoende. 

 B-koefficient Standardfel 

(Constant)  31,677* 5,000 

Kontrollindex -1,198* 0,364 

Hemmaboende barn -1,098 1,449 

Medelålder 0,660 1,630 

Äldre personer 1,145 1,909 

Avdelning skördare 0,084 3,211 

Avdelning aggregat -2,783 3,393 

Avdelning skotare -3,915 3,156 

Avdelning förmontage Umeå -0,280 3,340 

Avdelning test & justering 1,545 3,493 

Avdelning lagret -0,922 3,264 

Avdelning förmontage Holmsund -0,867 3,641 

R-square (adjusted)  0,038  

* = p < 0,05 

 

Tabell 13. Regression över hälsoindex som beroende och stödindex samt kontrollvariabler som oberoende. 

 B-koefficient Standardfel 

(Constant)  31,337* 5,200 

Stödindex -0,621* 0,217 

Hemmaboende barn -1,164 1,479 

Medelålder 0,795 1,655 

Äldre personer 2,253 1,886 

Avdelning skördare -0,582 3,444 

Avdelning aggregat -1,704 3,632 

Avdelning skotare -3,977 3,382 

Avdelning förmontage Umeå -1,964 3,639 

Avdelning test & justering 0,848 3,720 

Avdelning lagret -1,805 3,500 

Avdelning förmontage Holmsund -0,745 3,900 

R-square (adjusted)  0,069  

* = p < 0,05 
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Tabell 14. Regression över hälsoindex som beroende och de fyra frågor gällande fysisk arbetsmiljö samt 
kontrollvariabler som oberoende. 

 B-koefficient Standardfel 

(Constant)  30,024* 4,757 

Tillgång till bra hjälpmedel -1,687* 0,589 

Använder hjälpmedel 0,350 0,642 

Kunskap om hjälpmedel 0,381 0,751 

Tid för pauser i arbetet -1,629* 0,474 

Medelålder 1,215 1,360 

Äldre personer 1,097 1,739 

Avdelning skördare -0,190 3,300 

Avdelning aggregat -1,586 3,368 

Avdelning skotare -3,786 3,219 

Avdelning förmontage Umeå -0,105 3,470 

Avdelning test & justering 2,326 3,441 

Avdelning lagret 0,091 3,386 

Avdelning förmontage Holmsund -1,320 3,687 

R.square (adjusted)  0,208  

* = p < 0,05 

	

	

	

	

	

	


