
   
 

Examensarbete, 15 hp 

Kandidatuppsats i Pedagogik med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp 
Vt 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frisknärvarons paradigm  

En studie om bakomliggande orsaker till 
korttidssjukfrånvaro 

 

 

Mathilda Elfvendahl 

Linda Svedin 

 

 

 

 

 

 



 

 

The presence of healthy employees and its complexity  

Abstract 

Denna undersöknings uppdragsgivare, som valt att vara anonym, har under en längre tid haft problem 

med hög korttidssjukfrånvaro vilket har lett till höga omkostnader. Organisationen har sedan en tid 

tillbaka haft ett pågående hälsofrämjande arbete för att öka frisknärvaron på arbetsplatsen, men det har 

funnits en önskan om att ta in utomstående perspektiv för att vidare kunna arbeta med frågan på ett 

utvecklande sätt. Syftet med studien var därför att undersöka medarbetarnas syn på den 

korttidssjukfrånvaron som fanns på arbetsplatsen för att få fram vad de ansåg vara de bakomliggande 

orsakerna till detta. Med ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av semistrukturerade telefonintervjuer 

samlades information in kring fokusområdet, utifrån framtagen intervjuguide. Resultatet analyserades 

sedan och presenterades utifrån identifierade teman. Resultatet tyder på att de befintliga 

hälsofrämjande aktiviteter som arbetsgivaren anordnar tenderar att ha lågt deltagandeantal. Det 

framkommer även att medarbetarnas arbetstider, lön och brist på variation i arbetet är det som väger 

tyngst när det kommer till orsaker till korttidssjukfrånvaro. Resultatet visar även på att den gemenskap 

som finns bland medarbetare i arbetsgrupperna och samarbetet med chefer är något som ses positivt på 

och har en positiv inverkan på motivation. 

Nyckelord: Frisknärvaro, Hållbar arbetsplats, Hållbar hälsa, Psykosocial arbetsmiljö, Riskfaktorer, 

Sjukfrånvaro, Stress i arbetslivet  
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Inledning 

Intresset för området psykosocial arbetsmiljö har ökat de senaste åren i takt med att fler organisationer 

har problematik kring hög sjukfrånvaro. Området för arbetsmiljö har även fått mer fokus, både för att 

locka medarbetare till organisationer men även för att få medarbetare inom företag att trivas och vilja 

stanna kvar. För att skapa och säkerställa en hållbar arbetsplats med friska medarbetare behöver 

organisationer idag se över sitt arbete med problematik kring sjukfrånvaro.  

I denna studie har korttidssjukfrånvaro på en anonymiserad arbetsplats i Västerbotten inom 

callcenterbranschen undersökts för att öka förståelsen kring området. Detta har studerats genom att 

titta på förutsättningar för att öka frisknärvaron på arbetsplatsen. Studien har genomförts med hjälp av 

en kvalitativ forskningsansats. 

Sjukfrånvaro i stort är av intresse för Sverige rent allmänt, då regeringen har skapat ett åtgärdsprogram 

tillsammans med försäkringskassan för att minska antalet sjukpenningdagar (Regeringen 2018). Att 

minska sjukfrånvaro är av stor relevans då det gynnar både organisation och individ. Den 

korttidssjukfrånvaro som existerar på organisationen vi valt att undersöka är det som kommer utredas 

och vi vill få en djupare förståelse för vilka friskfaktorer som kan bidra till ökad hälsa.  

Att studera just callcenterbranschen är relevant i dagsläget då det fortfarande är en förhållandevis ny 

bransch som har vuxit fram inom det privata näringslivet (Svenskt Näringsliv 2013). Detta i sig gör att 

det är andra arbetsmiljöfrågor som behöver behandlas och att medarbetare inom branschen har 

arbetsförhållanden som tenderar att vara outforskade. Att branschen dessutom omfattar ett stort antal 

arbetstagare gör även ämnet relevant för forskning kring just hälsa och sjukfrånvaro. Unionens 

undersökning från 2009 nämner att de som är anställda på ett callcenter har en genomsnittlig ålder på 

18–26 år och generellt har utmanande arbetsvillkor, tillsammans med en tuff arbetsmiljö och obekväma 

arbetstider. Arbetsmiljöverket (2017) har valt att granska callcenterbranschen på grund av dess höga 

kognitiva belastning och stressförhållanden. 

Dessa argument tillsammans resulterar i att ämnet är viktigt ur ett pedagogiskt och 

personalvetenskapligt perspektiv då både medarbetare och organisation kan utveckla sitt arbetssätt och 

skapa lärande arbetsmiljöer utifrån aktuell forskning och vetenskaplig litteratur kring 

påverkansfaktorer. För medarbetare påverkar dessa områden den psykosociala arbetsmiljön och 

huruvida det finns plats och förståelse för individen att kunna lära, utvecklas och anpassa sig efter den 

rådande kulturen. Dessa ämnen påverkar anställda på individnivå och deras välmående ligger i fokus 

för att kunna studera korttidssjukfrånvaro, friskfaktorer och frisknärvaro.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att, ur ett medarbetarperspektiv, studera korttidssjukfrånvaro i en 

callcenterverksamhet i en medelstor kommun i norra Sverige. Vidare är syftet att bilda kunskap kring 

vad organisationen kan göra för att öka sin frisknärvaro och främja hälsa på arbetsplatsen. Följande 

frågeställningar fokuseras: 

• Vad anser medarbetarna kan vara de bakomliggande orsakerna till den korttidssjukfrånvaro 

som finns på arbetsplatsen? 

• Vad anser medarbetarna kan göras för att öka frisknärvaron inom organisationen? 
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Studiens bakgrund 

Denna studies inriktning kom till i och med ett möte där uppdragsgivarens behov tydliggjordes. 

Fenomenet korttidssjukfrånvaro var något de önskade utreda vilket är ett område många organisationer 

idag väljer att granska mer noggrant, då det kan orsaka höga omkostnader. Därefter formulerades syftet, 

i dialog med både uppdragsgivare och handledare på Umeå Universitet för att säkerställa att studien 

uppfyller både de önskemål som fanns från uppdragsgivaren såväl som de akademiska krav uppsatsen 

behövde uppfylla.  

Organisationen som studeras i denna undersökning är en större arbetsplats i Västerbotten med ungefär 

250 medarbetare. Organisationen är ett tjänstemannaföretag som är verksam inom callcenterbranschen 

där tjänster erbjuds till kundföretag och privatpersoner. Medelåldern är 24 år på arbetsplatsen och 

företaget har varit verksamma i Västerbotten sedan 2018. Genomsnittlig korttidssjukfrånvaro på 

medarbetare utan chefsroll är 10,76% under mars-maj 2019.  

Servicerelaterade yrken där direktkontakt med kunder inkluderas blir allt fler (Indregard et al. 2018) 

och antalet organisationer inom callcenterbranschen ökar hastigt vilket gör att de idag är många 

(Norman 2005). I ett callcenter skapas direktkontakt med kunder i form av inkommande samtal där 

kundärenden såsom produkt- och fakturafrågor, telefonförsäljning och kundtjänst berörs. Ett callcenter 

kan arbeta mot både privata och företagskunder (Jack et al. 2006). 

Arbetsgivarens ansvar 

Det finns juridiska skäl till att arbetsgivare har ett intresse av att aktivt kartlägga och förebygga 

korttidssjukfrånvaro. Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa, 

olycksfall och främja en god arbetsmiljö (Arbetsmiljölag 1977:1160). Detta ansvar kan uppfyllas genom 

olika aktiviteter eller via policys för att bibehålla och utveckla en god arbetsmiljö. Systematiskt 

arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren återkommande ska undersöka och se vilka risker som kan 

uppstå inom organisationen och arbeta i förebyggande syfte enligt lag (AFS 2015:4 och Arbetsmiljölag 

1977:1160). 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring organisatorisk och social arbetsmiljö syftar till att främja en god 

hälsa och förebygga eventuella risker för ohälsa på grund av organisatoriska eller sociala förhållanden 

på arbetsplatsen (AFS 2015:4). Arbetsgivaren har ansvaret för att dessa föreskrifter följs och arbetas 

med (ibid).  

I Arbetsmiljöverkets föreskrift kan arbetsgivare läsa hur detta arbete ska bedrivas och innefattar även 

begrepp som har betydelse för arbetsmiljöarbetet. Dessa begrepp är krav i arbetet, kränkande 

särbehandling, ohälsosam arbetsbelastning, organisatorisk arbetsmiljö och resurser för arbetet (AFS 

2015:4). Krav i arbetets betydelse är det som kräver upprepade ansträngningar såsom arbetsbelastning, 

svårighetsgrad, tidsbegränsningar och fysiska och sociala förhållanden. Kränkande särbehandling kan 

leda till ohälsa eller utanförskap som arbetsgivaren har ett ansvar att arbeta med. Ohälsosam 

arbetsbelastning är när kraven är för höga vilket gör att arbetsuppgifterna känns påfrestande att 

genomföra och därmed skapar obalans som kan resultera i ett ohälsosamt liv. Organisatorisk arbetsmiljö 

handlar om vilka förutsättningar som finns för arbetet som ska utföras exempelvis kommunikation, 

ledning, delaktighet, krav och fördelning av arbetet (ibid). Resurser för arbetet är det som bidrar till att 

klara av de uppsatta målen, hantera arbetsuppgifterna och att det finns metoder och redskap, personal, 

socialt stöd och rimliga mål samt god återkoppling som skapar hälsosamma arbetsförhållanden. Social 

arbetsmiljö är förutsättningar för interaktion med sina kollegor och socialt stöd från chefer och kollegor 

(ibid). 
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CSR - Corporate Social Responsibility  

Ytterligare ett skäl för arbetsgivare att aktivt arbeta med korttidsfrånvaro har att göra med att företag 

blir allt mer måna om sitt rykte. CSR är förkortningen på Corporate Social Responsibility och kan på 

svenska benämnas som företagets samhällsansvar eller företagets sociala ansvar där organisationer tar 

ansvar för hur de påverkar samhället ur olika förhållningssätt (Europeiska kommissionen 2019). 

Exempelvis de sociala perspektiven, de ekonomiska faktorerna och ur ett miljömässigt perspektiv där 

begreppet hållbarhet är ofta förekommande (ibid). Europeiska kommissionen benämner det som att 

företag har ett större ansvar gentemot sin omgivning än endast mot sin egen organisation. Företagets 

åtgärder påverkar medborgares liv i EU inte bara via de produkter och tjänster som organisationen 

producerar utan också via de arbetsförhållanden som råder utöver hälsa, miljö och innovationer (ibid).  

För denna studie är medarbetarnas villkor av främsta intresse då organisationen kan välja att 

systematiskt arbeta med att förbättra medarbetarnas villkor. Detta kan göras med initiativ som syftar 

till att förbättra arbetsmiljön för organisationens anställda exempelvis via olika IT-innovationer eller 

flextidssystem som kan ha en avgörande roll för att systematiskt avlasta eller förbättra de anställdas 

situation (ibid). CSR bidrar till att öka lönsamheten för en organisation då organisationen ser över sin 

förbrukning av både mänskliga resurser och optimerar sin användning av de ekonomiska resurserna 

och onödig förbrukning av varor, tjänster och material (ibid).  

I alla de tre delar som Europeiska kommissionen (2019) presenterar inom CSR så beskrivs det hur 

organisationen kan främja det ekonomiska ansvarstagandet via bättre hantering av personalfrågor. 

Kring det sociala ansvarstagandet benämns det hur de interna relationerna och arbetsmiljön ska sträva 

mot att skapa bra förutsättningar för personalen och i det miljömässiga ansvarstagandet handlar det om 

att arbeta ur ett hållbarhetsperspektiv via resurser, både ur ett ekonomiskt och humant perspektiv 

(Svenska Institutet för Standarder: ISO 26000 2019). Corporate Social Responsibility är i dagsläget inte 

lagstadgat men det Svenska Institutet uppmanar företag att följa en sådan standard (ibid). 

Personalekonomi - att synliggöra och investera i personalens hälsa 

Ett ytterligare komplement till att arbeta med personalens hälsa är att, ur ett personalekonomiskt 

perspektiv, investera i sin personal. Ett sätt att göra detta är att använda sig utav något som heter 

hälsobokslut (BYA 2019). Ett sådant hälsobokslut genomförs i samband med de personalekonomiska 

boksluten som redovisas för det år som varit. Hälsoboksluten gör det möjligt att styra och göra 

långsiktiga investeringar i hälsa (ibid). Under perioden 2003–2011 var det lag på att arbetsgivare skulle 

redovisa sjukfrånvaro/hälsobokslut men trots att det idag är frivilligt väljer flera organisationer att 

fortsätta arbeta med detta (Riksdagen 2002/03:6). I Hälsoboksluten redovisas sjukfrånvarokostnader, 

rehabiliteringskostnader, personalomsättning, kompetensutveckling, friskvård och olika satsningar på 

arbetsmiljö. Utifrån denna kan organisationer analysera och investera i framtiden. Detta ger en 

personalekonomisk kalkyl där man kan dra nytta av att redovisa för dessa områden som påvisar vissa 

förändringar som kan gagna andra områden inom hälsoboksluten (ibid).  

''Vad händer när vi börjar sätta siffror och kronor på människans hälsa eller när vi allmänt börjar 

bruka ord som t.ex. humankapital?'' (AFA Försäkring 2007 s.29). Detta citat är från en studie gjord av 

en mängd olika företag i Sverige då tanken med studien var att skapa ledningssystem för att se tillväxten 

utifrån ett hållbart arbetsmiljöperspektiv och utvecklingen av personalekonomi. Åtta stycken olika 

organisationer deltog i denna undersökning och delade på tjugo miljoner för att utföra detta via AFA 

försäkringar och Vinnova. En slutsats de kom fram till med denna undersökning var att flera 

organisationer ej såg sin resurs som humankapital (AFA Försäkring 2007). Humankapital är 

människors resurser, vad för kompetenser personen har såsom utbildning, talanger och färdigheter. HR 

använder denna term för att arbeta med att höja den anställdes humankapital genom utbildning och 

liknande åtgärder (Nationalencyklopedin 2019). 
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Friskfaktorer och frisknärvaro 

Friskfaktorer i arbetslivet är relaterade till att skapa arbetslust och hälsa så att arbetstagare kan fungera 

så bra som möjligt fysiskt och psykiskt (Sveriges Kommuner och Landsting 2018). Några exempel på 

friskfaktorer som presenteras är att känna att det finns ett socialt stöd där arbetstagaren känner tillit 

och förtroende till varandra (ibid). Vidare kan det vara att det är rimliga arbetstider, känsla för 

möjligheter att kunna påverka sitt arbete och att känna rättvisa kring sin arbetssituation bland kollegor. 

Andra friskfaktorer som presenteras är exempelvis ergonomi, en fungerande utrustning och en 

närvarande chef som påverkar friskfaktorer i arbetslivet. Frisknärvaro handlar om de strategier som 

sätts upp för att minska den eventuella sjukfrånvaron som finns inom organisationer och att arbeta med 

åtgärder för att öka frisknärvaro (ibid).  

Sjukfrånvaro och sjuknärvaro 

Sjukfrånvaro beskriver ett tillstånd då du väljer att sjukanmäla dig från den arbetsplats du arbetar på. 

Du stannar kvar hemma istället för att gå och arbeta då du är sjuk. Korttidssjukfrånvaro är även ett känt 

begrepp som beskriver samma tillstånd som sjukfrånvaro men innebär att du är borta en kortare period. 

Försäkringskassan menar att kortare sjukfrånvaro är från dag 1–14 (Försäkringskassan 2017). 

Sjuknärvaro är istället när du borde vara hemma för att du har symptomen som indikerar att du är sjuk 

men ändå kommer till arbetet (Aronsson och Gustafsson 2002). 

Hälsa  

Ett grundläggande begrepp i en studie om korttidsfrånvaro är hälsa. Begreppet hälsa är mångsidigt och 

handlar om mer än frånvaro av sjukdom (Prevent 2015). Hälsa kan delas in i många olika områden. Ofta 

delas ämnet in i psykisk och fysisk hälsa där den fysiska hälsan fokuserar på kost, motion och en persons 

kropp och den psykiska hälsan handlar om ett mentalt välmående (ibid). I denna teorigenomgång 

kommer fokus att ligga på den psykiska hälsan och de olika faktorer som påverkar den mentala hälsan.  

Definitionerna för begreppet hälsa är många och har varierat genom åren. Världshälsoorganisationen 

(2019) menar att en god hälsa ofta förknippas med möjligheten att påverka sitt eget välbefinnande och 

att bidra till samhället. Organisationens förklaring nedan från 1948 är ofta förekommande i ämnet när 

det kommer till att beskriva begreppet. 

‘’Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom 

och funktionsnedsättning’’ (Världshälsoorganisationen 1948 s. 100) 

Skillnaden mellan god och dålig hälsa 

När det kommer till skillnaden mellan god och dålig hälsa kan det variera stort mellan olika individer. 

Nationalencyklopedin (2019) har nämnt några faktorer som påverkar din hälsa positivt eller negativt 

och en av punkterna är meningsfullhet i arbetslivet.  

God hälsa är när en person har känslan av att må bra samt har energi över efter att de vardagliga kraven 

är uppnådda (Prevent 2015). Prevent menar även att begreppet innebär en persons förmåga att kunna 

uttrycka och uppleva känslor, se en framtid och känna livsglädje. Fortsättningsvis inkluderas det att 

kunna skapa och upprätthålla bra relationer samt att personligen ha resurser nog för att kunna uppnå 

sina mål. När dessa områden inte går att leva upp till eller att man inte har förmågan att klara av de krav 

som finns kan en person uppleva dålig hälsa (ibid).  

Självskattad hälsa 

Folkhälsomyndigheten (2019) benämner självskattad hälsa som att det är hur vi människor uppfattar 

vår egen hälsa eller uppnår god hälsa, alltså om en person anser att man själv mår bra eller inte mår bra. 

Självskattad hälsa är att studera ett helhetsperspektiv där fokus ligger på att förstå hur vi människor 

själva upplever vårt hälsotillstånd (Nationalencyklopedin 2019).  
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Sociologen Aaron Antonovsky har tagit fram en modell som baseras på en persons känsla av 

sammanhang, känd som KASAM (Svedberg 2016). Modellen KASAM används idag för att förklara en 

persons psykiska välmående utifrån tre beståndsdelar vilka är hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet, som tillsammans kan skapa ett skydd mot stress. Hanterbarhet handlar om de verktyg 

en person har för att hantera motstånd och begriplighet vilket grundar sig i människans behov av 

struktur och regelbundenhet, vilket gör att man strävar efter att kunna förklara händelser som ej går att 

förutse. Meningsfullhet handlar om att se mening i negativa händelser för att bibehålla den mentala 

hälsan (ibid).  

Antonovsky studerade den psykiska hälsan hos kvinnor som suttit i koncentrationsläger under andra 

världskriget då han ville undersöka hur det kom sig att deras mentala hälsa bibehållits god trots deras 

upplevelser (ibid). Han benämner vidare KASAM som något avgörande för att kunna hantera motgångar 

i livet, att skapa sig förståelse för vad som händer och att se hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet i det som sker vilket bidrar till den goda mentala hälsan. Det är påvisat att människan 

är fysiskt och psykiskt friskare samt har ett längre liv om man har ett socialt stöd omkring sig (ibid). 

KASAM är ett hjälpmedel för att komma fram till vad som är friskt eller sjukt via olika sätt att förstå en 

helhetskänsla, alltså hur individen uppfattar god hälsa, där det går att avgöra om man känner en 

samhörighet som är begriplig och meningsfull vilket skapar en bild av hur man uppfattar sin egen hälsa 

(Fjaestad och Wolvén 2010). 

Hållbar hälsa och en hållbar arbetsplats 

En hållbar arbetsplats benämns vanligtvis som systematiskt arbetsmiljöarbete vars syfte är att skapa 

förutsättningar för både kropp och själ och dess välmående samt skapa meningsfullhet i arbetet (Prevent 

2015). Det menas att detta arbete kan innebära trivsel på arbetet, arbetsbelastning, arbetsredskap, 

hantering av stress och utformning av en ergonomisk arbetsplats (ibid). En hållbar arbetsplats kan också 

innebära goda relationer till arbetskamrater, ledningen och eventuella kunder vilket är positivt för 

företagskulturen och kan leda till personlig utveckling och kunskapsutbyte (Josefsson och Berggren 

2013). 

Arbetsmiljöverket belyser en artikel från 2012 av Lindberg och Vingård som skriver att det vida 

arbetsmiljöarbetet kan kategoriseras till fem faktorer som skapar hållbar hälsa och att medarbetare mår 

bra. Författarnas faktorer inkluderar känsla av sammanhang, balans mellan belöning och ansträngning 

och närvarande chefer. De två sista faktorerna är att det är viktigt att det finns tydligt uppsatta mål samt 

att det finns möjlighet till balans mellan arbetsliv och fritid (ibid).   

Jarman et al. (2015) belyser ERI-modellen (Effort-Reward Imbalance Theory) där personer som 

upplever en obalans mellan ansträngning och belöning har större risk för psykisk ohälsa gentemot 

personer som känner att det finns en balans mellan de två. Modellen belyser att bristen på belöning 

kontra det man utför på arbetet kan påvisa starka känslor såsom att man ej gör sitt arbete tillräckligt bra 

vilket i sin tur kan skapa negativa effekter på individens hälsa långsiktigt (ibid). En viss typ av belöning 

skulle kunna vara uppskattning på arbetet, befordringsmöjligheter, högre lön eller bättre 

anställningsvillkor. 

Feelgood (2013) lyfter att arbetsgivare i dag behöver fundera över hur medarbetare uppmuntras till att 

ansvara över sin egen livsstil och hälsa samt hur man sätter gränser i vardagen. Vidare menas att 

balansen mellan arbete och fritid bildar en helhet, då de ständigt påverkar varandra och det kan vara 

svårt att separera påverkansfaktorer som uppstår på arbetet eller under ens fritid (ibid). Arbetsgivarens 

ansvar är att skapa förutsättningar och ge medarbetarna de verktyg som behövs för att hantera denna 

balansgång (Thompson och Menckel 1997).  

Något som även går att lyfta i detta sammanhang är att välbefinnande och god hälsa resulterar i bättre 

prestationer och att arbeta med hälsofrämjande aktiviteter både kan utveckla arbetsgivarvarumärket 
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och öka produktivitet (Feelgood 2013). De menar att via detta arbete kan arbetsgivare ge medarbetare 

stöd och den kompetens som behövs för att hantera samt förebygga skadlig stress och belastningsskador 

fysiskt. Feelgood ser även ämnet ur ett arbetsgivarperspektiv, att det kan vara viktigt att satsa på hälsa 

då det är en betydande faktor för att skapa ett starkt varumärke och en attraktiv arbetsplats som lockar 

medarbetare att vilja utvecklas, arbeta kvar och trivas. Det menas att hållbar hälsa handlar om att 

informera om de riskfaktorer som existerar och öka kunskapen kring friskfaktorer (ibid). Alltså, sett ur 

ett arbetsrelaterat perspektiv så är hållbar hälsa när en persons livsstil är hanterbar i kombination med 

ett arbete där rum för meningsfull fritid och framtidsperspektiv ges. Det är när en person har kraft för 

en hållbar livsstil och kan därmed skapa balans mellan arbete och fritid (ibid). 

Inom ramen för hållbar hälsa kan man även diskutera hållbart och friskt kontor. Definitionen av friskt 

kontor och hållbart kontor är definitioner som kommer från Susanna Toivanens bok Framtidens 

arbetsplatser från 2015 som skapades åt NCC och deras framtida arbetsplatser. Hon beskriver 

möjligheter att utveckla samt utmaningar kring hållbara och friska kontor inför framtidens arbetsliv. 

Hållbart och friskt kontor betyder enligt Toivanen att kontorsmiljön är tillfreds och ger möjligheten att 

tillgodose personalens behov. Hon menar vidare att en frisk arbetsplats hör ihop med ett friskt företag 

där en helhetssyn finns kring sociala, fysiska och organisatoriska aspekter. Ett friskt företag främjar 

hälsosamma beteenden som bidrar till ett hållbart arbetsliv och friskare medarbetare bidrar till en 

friskare organisation (ibid). 

I Repetitivt arbete ska minska från Arbetsmiljöverket (2015) beskrivs att repetitivt arbete, i den mån 

det går, ska begränsas. Det som menas med det begreppet är att man upprepar sina arbetsuppgifter om 

och om igen och oftast med ett högt arbetstempo (ibid). Enligt reglerna så ska repetitivt arbete försöka 

undvikas så gott det går och kan man ej undvika det så ska riskerna för överbelastning minimeras genom 

arbetsrotation, pauser eller andra åtgärder (ibid).  

Hälsofrämjande 

När det kommer till området för hälsofrämjande arbete så kan det beskrivas på många olika sätt. I 

Riksdagens proposition 2002/03:35 skriver att denna typ av arbete är en process där kontrollen för 

personens egna liv och tillvaro skapas. Det inkluderar möjligheten att personligen kunna påverka sin 

hälsa via hantering av arbetsbelastning, arbetssituation, socialt stöd och stress. Kommittén menar även 

att man via detta arbete kan skapa hopp, framtidstro och självförtroende hos personer som i sin tur kan 

påverka hälsan (ibid).  

Artikeln Does workplace health promotion contribute to job stress reduction? av Jarman et al. från 

2015 presenterar hur organisationer kan arbeta med tillgänglighet, närvaro och olika supportsystem 

eller funktioner för att exempelvis kunna bidra till en bättre hälsa. Artikeln belyser fördelarna med att 

arbeta med hälsofrämjande arbete på ett systematiskt sätt ur en organisatorisk fördel, då det påvisar att 

arbetsgivare ur ett arbetstagarperspektiv fokuserar på hälsa (ibid). Arbetstagare och arbetsgivare som 

deltar i hälsofrämjande insatser med fokus på identifierade problemområden kan bidra till minskad 

jobbstress då stödfunktioner upplevs finnas för just det specifika området, att man gör något åt det 

(ibid). Vidare presenteras att generella övergripande strategier har visat att man är mer effektiv än att 

bara fokusera på problemområden på avdelningsnivå eller individnivå då övergripande förändringar på 

verksamhetsnivå får mer genomslag. Övergripande strategier kan exempelvis vara ytor för hälso-

aktiviteter, hälsosamma alternativ till mat och olika hälso-policys som bidrar till en ökad fysisk och 

psykisk hälsa (ibid). Världshälsoorganisationen (2019) menar att det är fördelaktigt med 

hälsofrämjande arbete på arbetsplatser för att förebygga arbetsstress. Några förslag på sådana 

supportfunktioner kan vara friskvårdstimme, hälsosamtal, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. 

Dessa kan i sin tur leda till minskad stress. 
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Psykosocial arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö beskriver de specifika arbetsförhållanden och de psykosociala effekterna för 

människans välbefinnande (Weman-Josefsson och Berggren 2013). Det sociala helhetsperspektivet 

grundar sig i medarbetarnas sammanlagda upplevelse av allt som rör sig kring individens 

anställningsförhållande till arbetsplatsens fysiska utformning och arbetsuppgifternas innehåll. Det kan 

betyda exempelvis att tillvarata medarbetarnas kunskaper och kreativitet. Förutsättningar för en god 

psykosocial arbetsmiljö och att förebygga stressrelaterad ohälsa är att skapa förutsättningar för att 

hjälpa människor att kunna anpassa sig efter organisationens förändringar på ett konstruktivt och 

hälsosamt sätt (ibid).  

Arbetslivets nyckelfaktorer handlar om motivation, kreativitet, samarbete, nätverkande, arbete i 

projektform, att ha eget ansvar och en god kommunikation (Toivanen 2015). Dessa är även utmaningar 

men hör ihop med trivsel inom organisationen och hälsa (ibid). Detta är en aspekt inom kategorin hälsa 

som arbetsgivare behöver ta i beaktning då de rådande förhållanden påverkar detta. Att rensa bort 

riskfaktorer är bra, men enligt Toivanen (ibid) räcker det inte för att skapa sammanhang som ökar 

positiva händelser. 

Stressens paradigm 

Vad är stress? 

Två begrepp som är återkommande när man studerar vad stress är för något är positiv stress och negativ 

stress (Prevent 2015). Positiv stress förknippas med en reaktion, ett ting som ger kraft inför det man ska 

göra. Alla sinnen skärps och man presterar i regel bättre än om man inte skulle ha haft detta stresspåslag. 

Det går även att kalla det för kortvarig stress som förr i tiden bidrog till att vi överlevde om vi behövde 

fly från en fara. Vi applicerar fortfarande kortvarig stress då vi exempelvis stressar i kollektivtrafiken, 

på arbetet mellan möten eller när vi ska få ihop livspusslet. Det är i dessa situationer viktigt med 

återhämtning då det idag är vanligt med långvarig stress (ibid).  

Negativ stress är å andra sidan när kraven blir för höga och känslan av att inte räcka till eller hinna med 

gör att man känner ett negativt stresspåslag (ibid). Det är då viktigt med återhämtning för att kunna 

minska risken för ohälsa. Långvarig stress kan påverka personers hälsa och skapa långsiktiga 

konsekvenser för livet (ibid).  

Tecken på stress 

Det finns specifika tecken som arbetsgivare kan vara uppmärksamma på. Exempelvis kan det vara 

tecken såsom att det är vanligt att personen arbetar övertid, är missnöjd med sitt arbete, har svårt att 

arbeta tillsammans med kollegor och har lättare för att hamna i konflikter (Prevent 2015). Genom att 

vara uppmärksam på varningssignaler kan arbetsgivare motverka att personer hamnar i utmattning och 

kan tidigare påverka stressrelaterade orsaker som kan bidra till att en medarbetare är sjukskriven längre 

perioder (ibid).  

Krav-, kontroll- och stödmodellen 

Känslan av stress brukar förklaras utifrån Karaseks och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell 

(Karasek och Theorell 1990). Modellen beskriver vilka yttre krav som påverkar situationer vi upplever 

och vilket stöd man kan få. Författarna menar att krav handlar om tidsbestämda ramar och produktivitet 

handlar om de krav som påverkar den mentala arbetsbelastningen och har och göra med hur mycket 

psykisk ansträngning arbetsuppgiften kräver för att slutföras (ibid). Kontroll handlar om 

handlingsutrymme, alltså vilken kompetens personen besitter och i vilken omfattning man har att fatta 

egna beslut. Detta bidrar till kontroll över situationen och kraven. Bristande kontroll kan förklaras som 

att arbetsuppgifterna inte är tydliga, för lite information finns för att kunna fatta ett beslut eller 

exempelvis att IT-system krånglar. Det kan skapa stress och känslan av kontroll hör då ihop med detta 

då stressen ökar om vi känner att vi inte har kontroll över situationen. Den tredje termen är socialt stöd, 
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den beskriver eller påvisar om vi känner att vi har en fungerande relation med vår chef eller våra 

arbetskamrater. Har vi fungerande relationer så bidrar det till ökad hälsa och mindre stressymptom. 

Exempel på fungerande relationer eller upplevt stöd kan vara vägledning i sitt arbete, feedback på det 

man utfört och en gemenskap i arbetsgrupp och organisation (ibid).  

Sammanfattningsvis kan den här modellen förklaras som att vi kan klara av höga krav om vi får friheten 

att kunna ta egna beslut och upplever ett stöd från chefer eller arbetskamrater. Vi kan också bli stressade 

om vi har relativt enkla krav men upplever att vi inte kan fatta egna beslut eller känna att vi får stöd av 

chef eller arbetskamrater (ibid). Att ta i beaktning när det kommer till denna modell är att den är 

framtagen för ett stort antal år sedan och att den inte alltid speglar arbetsmarknaden idag. Detta är något 

Fila nämner i sin artikel från 2016, att det finns ett glapp i modellen som idag behöver undersökas. 

Författaren nämner även att något som inte inkluderas i modellen är de individuella olikheterna som 

finns hos medarbetare idag och därmed kan påverka hur krav, kontroll och stöd upplevs i arbetet (ibid).  

Stress i arbetslivet 

Orsaker till vad som skapar stress i arbetslivet varierar från person till person. En viss arbetsuppgift kan 

orsaka stress för en person men inte för den andra och därav ser våra förutsättningar för att uppleva 

stress väldigt olika ut. De generella faktorerna som påverkar stress är hög arbetsbelastning, svagt stöd 

från ledningen, återkommande förändringar och att medarbetare ej kan påverka sin arbetssituation 

(Prevent 2015). 

 

 

  



 

10 
 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer den tidigare forskning som ligger till grund för undersökningen att beskrivas. 

Inledningsvis presenteras forskning kring sjukfrånvaro och möjliga orsaker till sjukfrånvaro. 

Avslutningsvis beskrivs callcenterbranschen och olika faktorer som enligt forskare kan påverka 

frisknärvaro och sjukskrivningar.  

Callcenterbranschen 

Vanligtvis definieras callcenter som företag där kundsupport, teknisk support, försäljning och 

fakturering erbjuds för kunder via telefon (Jack et al. 2006). Många företag ser callcenter som deras 

främsta plattform för kontakt med deras kunder vilket gör att callcenter behöver kunna leverera pålitlig 

service och kunnig, trevlig och empatisk personal som kan besvara frågor och marknadsföra produkter 

på ett effektivt sätt (ibid). 

I artikeln Operational challenges in the callcenter industry: a case study and resource-based 

framwork av Jack et al. (2006) studeras faktorer som påverkar medarbetare inom callcenterbranschen 

i USA. Denna artikel belyser negativa konsekvenser som är till följd av medarbetares hårt begränsade 

möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation. Författarna nämner att de anställda inom de studerade 

callcenterbolagen upplever stress och påtryckningar inom flertalet områden. Påtryckningarna kunde 

gälla kundnöjdhet, samtalslängd och merförsäljning vilket i längden skapade negativ inverkan på 

medarbetarna, såsom stressymptom (ibid). Resultatet av studien påvisade vikten av anpassat ledarskap 

och strategier för att upprätthålla god arbetsmiljö på arbetsplatsen (ibid).  

Jack et al. (2006) presenterar ytterligare en utmaning som callcenterbranschen står inför vilket gäller 

svårigheter med att rekrytera kompetent personal. Detta då de flesta ser ett arbete på ett callcenterbolag 

som ett första steg in i arbetslivet och ett yrke med liten möjlighet till att avancera (ibid). För att bibehålla 

motiverad personal menar författarna att det är extra viktigt att belöna sina medarbetare. Vissa 

callcenterbolag satsar mer och mer på att göra sina arbetsplatser attraktiva genom att exempelvis utbilda 

personal så att möjlighet till att avancera finns, vilket kan vara ett sätt att belöna duktiga medarbetare 

(ibid). 

I en annan artikel som är skriven av Wegge et al. (2006) utgår författarna från två tidigare studier som 

berör korttidssjukfrånvaro på callcenter. De analyserade dessa studier och undersökte hur 

arbetsmotivation och arbetsmiljö påverkade medarbetarnas välmående. Författarnas syfte med denna 

analys är att se hur organisatorisk identifiering, alltså om en medarbetare kunde identifiera sig med 

organisationens värderingar och målsättning, och om detta kan skapa arbetsmotivation och välmående 

(ibid). Författarna såg ett samband mellan de medarbetare som upplever högre motivation inför sina 

arbetsuppgifter och sin arbetsplats och de som är mer villiga att göra det “lilla extra” för organisationen. 

Dessa medarbetare var mer motiverade att utföra arbetsuppgifter utöver sina ordinarie uppgifter vid tid 

över eller för att underlätta för kollega (ibid). Den engelska termen för detta är OCB vilket står för 

Organizational Citizenship Behavior och innebär att göra det “lilla extra”. Författarna menar att det när 

finns en stark anknytning till organisationen så skapas motiverade medarbetare vilket i förlängningen 

gör att de snabbare kan anpassa sig efter normer och värderingar inom den specifika organisationen 

(ibid). Exempel som lyfts fram är hur medarbetare inom ett callcenter kan hantera och bemöta kunder 

på ett professionellt och vänligt sätt trots svåra eller otrevliga situationer då medarbetaren i grunden 

har en hög motivation och tillit för organisationen (ibid). 

Vidare i studien av Wegge et al. (2006) använder sig författarna av en femstegsmodell som kallas Job 

Characteristics Model (JCM) som på svenska kan beskrivas som en modell för jobbegenskaper. 

Modellen syftar till att undersöka hur de olika stegen påverkar anställdas välmående. Modellens fem 

faktorer står för skicklighet, arbetsuppgiftens mening, arbetsuppgiftens betydelse, möjlighet att påverka 

sin arbetssituation samt feedback från kunder (ibid). Dessa faktorer påverkar hur medarbetare inom 
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callcenterbranschen upplever sitt arbete inom organisationen men även i vilken utsträckning stress 

påverkar. Den utförda analysen av de två tidigare studierna visade att det kunde hänföras till denna 

modell (JCM), att känna meningsfullhet, arbetsmiljö och att få bekräftelse av nöjda kunder passade bäst 

för att hålla motivation och välmående uppe hos medarbetare (ibid). 

Sjukfrånvarons paradigm 

Det finns många olika perspektiv gällande området sjukfrånvaro och Vedaa et al. (2016) har publicerat 

artikeln Short rest between shift intervals increases the risk of sickleave: a prospective registry study 

som behandlar en aspekt. De studerade effekten av att återkomma till arbete igen efter 11 timmar eller 

kortare efter föregående arbetspass samt hur det påverkar sjukskrivningar. Artikeln studerade 

sjuksköterskor i Norge och deras varierade arbetstider, något som går att likna med de varierade 

arbetstiderna som förekommer på ett callcenterbolag. Studien kom fram till att dessa medarbetare som 

arbetar med människor och samtidigt har varierade arbetstider samt kort återhämtningstid mellan 

arbetspass skapar en mental trötthet. Författarna menar vidare att tidigare studier även har visat att 

kort återhämtningstid mellan arbetspass skapar svårigheter med sömn, trötthet och utmattning som i 

sin tur leder till sjukskrivningar (ibid). Sammanfattningsvis kom alltså denna studie fram till att det 

fanns en koppling mellan kort återhämtningstid mellan arbetspass och sjukfrånvaro (ibid).  

I en studie gjord av Leineweber et al. (2013) undersöks sambandet mellan att kunna påverka sina 

arbetstider och sjukfrånvaro. Författarnas grundläggande antagande från tidigare forskning var att 

risken för sjukfrånvaro är högre hos de med lägre inflytande över sina arbetstider. Andra teorier såsom 

krav-, kontroll- och stödmodellen (Karasek och Theorell 1990) har även visat att möjligheten att kunna 

kontrollera sina arbetstider hänger ihop med arbetstagares välmående, motivation och prestation 

samtidigt som det kan minska risken för stress och sjukfrånvaro. Resultatet Leineweber et al. (2013) 

kom fram till var att det fanns ett signifikant samband mellan inflytande över arbetstider och 

sjukfrånvaro och de menar vidare att medarbetare med nära samarbete med kollegor har en högre 

tendens att arbeta trots sjukdom.  

Ola Sjöberg från Stockholms Universitet skrev år 2017 artikeln Employee collective voice and short-

term sickness absence in Europe. Sjöberg vill belysa trender när det kommer till korttidssjukfrånvaro i 

Europa och studien är gjord med datamaterial från 1996–2010.  Undersökningens resultat visade 

återkommande mönster till varför en anställd korttidssjukanmäler sig. Dessa mönster var jobbkrav och 

jobbkontroll, alltså hur mycket arbete som behöver göras och vad man har för inflytande över sitt arbete. 

Något som även kan belysas från denna undersökning är att en stressig arbetsplats ökar 

korttidssjukskrivningar då det kan bero på höga krav men låg egen kontroll på sin arbetssituation, vilket 

även går i linje med Karaseks och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell (Karasek och Theorell 1990). 

Författaren kunde även se ett samband mellan låg motivation och korttidssjukfrånvaro, att låg 

motivation är den bidragande orsaken till korttidssjukskrivningar. Artikeln lyfter även att där den 

anställda kan uttrycka sina åsikter med hjälp av en fackförening eller tillsammans med andra anställda 

minskar korttidssjukfrånvaro, vilket även kan kopplas samman med högre kontroll enligt krav-, 

kontroll- och stödmodellen (ibid). 

Möjliga orsaker till sjukfrånvaro 

Generellt sett finns det många olika typer av sjukfrånvaro och möjliga orsaker och i artikeln Work-

related psychosocial events as triggers of sick leave beskriver Hultin et al. (2011) en undersökning kring 

just psykosocial arbetsmiljö och möjliga orsaker till sjukfrånvaro. Studien gick ut på att undersöka om 

arbetsrelaterade psykosociala events kan påverka ditt val att sjukanmäla dig (ibid). Författarna 

beskriver hur undersökningen har kommit fram till att konflikter med sina kollegor och chefer ökar 

risken för korttidssjukfrånvaro samt om medarbetarna har en stressig dag framför sig. Undersökningen 

visar även att anställda inför en stressig dag eller inför en dag med mindre stimulerande och monotona 

arbetsuppgifter har en högre tendens att sjukanmäla sig. Detta kan även styrkas i boken Psykosocial 

arbetsmiljö och hälsa skriven av Weman-Josefsson och Berggren (2013). Författarna menar att 
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medarbetares förmåga att anmäla sig sjuka påverkas om man har ett påfrestande arbete eller inte trivs 

på arbetet, att man då är mer benägen att känna efter om man är lite krasslig medan en person som har 

ett mer stimulerande arbete kan gå till arbetet ändå utan större eftertanke (ibid). 

Emotionellt arbete 

Andelen medarbetare inom service-relaterade yrken ökar och allt fler arbetar i direktkontakt med andra 

människor vilket ställer krav på medarbetare när det kommer till det emotionella planet. Indregard et 

al. (2018) menar att tidigare forskning kring området har fastställt en koppling mellan emotionell 

dissonans, vilket förklaras som skillnaden mellan upplevda känslor och fordrade känslor, och 

sjukfrånvaro men att lite insikt och kunskap finns angående de fenomen som kan ge förklaring till själva 

sambandet. Ett förebyggande arbete för att minska omfattningen av emotionell dissonans och dess 

inverkan på sjukfrånvaro behövde, enligt författarna, mer studier kring variabler som kan förklara 

sambandet, alltså hur och när emotionell dissonans kopplas samman till just sjukfrånvaro (ibid).  

Studien Indregard et al. (2018) genomförde i Norge med 96 deltagande organisationer syftade till att 

undersöka vare sig en indirekt koppling, via utmattning, fanns eller ej mellan sjukfrånvaro och 

emotionell dissonans och om Human Resource Primacy minskar denna effekt. Human Resource 

Primacy handlar om medarbetares uppfattning av organisationen, i vilken omfattning arbetsgivaren 

bryr sig om och intresserar sig för personalarbete och personalens lycka, välfärd och hälsa (Indregard et 

al. 2018; Nielsen och Knardahl 2017).  

När personal arbetar med interaktioner med andra människor i krävande situationer och samtidigt både 

behöver begränsa sina uttryck av upplevda känslor och uttrycka känslor som inte är genuina krävs en 

psykologisk ansträngning (Indregard et al. 2018). Om det även är så att det upplevs finnas ett glapp 

mellan upplevda känslor och uttryckta känslor, kan mental trötthet och känsla av bristande energi 

uppstå (ibid). Fortsättningsvis, om det är så att detta fortlöper under längre tidsperioder följer risk för 

emotionell utmattning då nödvändiga resurser för medarbetaren inte finns för att hantera eller leva upp 

till de befintliga känslomässiga kraven (ibid). När denna dissonans finns hos medarbetare kan 

sjukfrånvaro användas för att få chansen att fylla på med energi eller agera som en sista utväg eller 

överlevnadsstrategi för att undvika utmattning (ibid). Författarna presenterar däremot grunder för att 

en positiv och stöttande organisationskultur med ett socialt stöd och möjligheten att ventilera 

frustration över kunder kan minska denna risk då de känslomässiga kraven kan upplevas som lägre. Om 

medarbetare dessutom upplever att det finnas hög Human Resource Primacy på arbetsplatsen följer 

vetskapen om att möjlighet att söka vägledning och stöd finns vid svåra situationer och anledningarna 

till att själv behöva hantera dessa situationer minskar (ibid). I förlängningen kan därför den indirekta 

inverkan emotionell dissonans har via utmattning på sjukfrånvaro minska (ibid). Det menas alltså att 

hög Human Resource Primacy kan minska risken till att emotionell dissonans leder till emotionell 

utmattning (ibid).  

Resultatet av denna studie visade att kopplingen mellan sjukfrånvaro och emotionell dissonans har en 

mellanhand och det är utmattning (ibid). Vidare visar studien att medarbetares höga tilltro till 

arbetsgivaren gällande Human Resource Primacy kan minska inverkan av utmattning och emotionell 

dissonans och därmed i förlängningen även sjukfrånvaro. Studien bidrar därför till att förklara orsaker 

till hur emotionellt arbete kan resultera i sjukfrånvaro men även vad organisationer inom service-

branscher bör lägga sitt fokus på när man arbetar med insatser för att förebygga och minska 

sjukfrånvaro (ibid).  

Sjuknärvaro 

En vinkel som behöver tas i beaktning när det kommer till sjukfrånvaro är risken att medarbetare 

arbetar trots att de är sjuka, vilket är något som Kevin Dew analyserar i sin artikel Pressure to work 

through periods of short term sickness från 2011. Fokuset för detta område har ökats starkt bara under 

de senaste åren och även om Dew mest inriktar sig på sjukvårdspersonal går det att applicera vissa av 
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hans upptäckter på andra segment inom arbetsmarknaden. Artikeln presenterar fenomenet sjuknärvaro 

och att detta beteende, förutom att det medför en smittrisk, påverkar både produktivitet och nästan 

halverar medarbetares kapacitet för att genomföra sina arbetsuppgifter. Dew menar att detta fenomen 

kan skapa negativa hälsoaspekter för medarbetare och göra skada långsiktigt. Författaren belyser även 

att vissa typer av sjukdom är mer förekommande, främst psykiska problem, såsom depression, då det 

ofta inte ses som en legitim anledning till att sjukanmäla sig från arbetet (Dew 2011). Vidare belyser Dew 

(2011) att det faktum att medarbetare som inte ersätts med vikarie vid sjukdom och medarbetare som 

har mer ansvar har en tendens att sjukanmäla sig mer sällan. Han presenterar även faktorer såsom 

rädsla för lägre möjlighet till befordran, rädsla för uppsägning och hög arbetslöshet på den rådande 

arbetsmarknaden som fler generella orsaker vilket kan påverka sjukanmälningsantalet (ibid).  

Vidare menas att medarbetare som har ett team eller en avdelning som är mer beroende av deras närvaro 

samt har höga prestationskrav även de tenderar att ha lägre antal sjukanmälningar (ibid). Personliga 

påverkansfaktorer kan vara att vissa medarbetares självförtroende ligger mycket i deras prestation på 

arbetet, vilket även det kan göra att de sjukanmäler sig mer sällan vilket Dew menar kan vara mer 

förekommande hos unga vuxna. I artikeln presenteras det även att andra branscher, förutom 

sjukvårdsbranschen, tenderar att arbeta med dessa typer av problem mer sällan och därför är ett 

utvecklingsområde. Fenomenet är komplext och han menar att man behöver se mer seriöst på problemet 

och se det som ett område som behöver angripas från flera vinklar och nivåer med aktiviteter för både 

företagskultur, policyarbete och utvalda aktiviteter kring hälsa (ibid).  
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Metod 

I denna del kommer studiens metod att presenteras, innehållande avsnitt om tillvägagångssätt, urval, 

datainsamling, bearbetning och analys utöver de etiska aspekter som behövts tagits i beaktning. 

Avslutningsvis finns ett avsnitt innehållande de metoder som syftat till att öka undersökningens 

kvalitet.  

Tillvägagångssätt 

Uppdragsgivaren för denna studie önskar alltså undersöka vad som ligger till grund för den 

korttidssjukfrånvaro som finns på arbetsplatsen samt vad som kan göras i framtiden för att öka 

frisknärvaron inom organisationen. Vi valde att göra detta genom en kvalitativ ansats med 

semistrukturerade telefonintervjuer då Bryman (2011) menar att kvalitativ metod lämpar sig bäst då 

man önskar undersöka hur personer själva ser och upplever ett visst fenomen. Att komma åt personers 

egna upplevelser bidrar till att förstå fenomenet på en individuell nivå och inte bara på organisatorisk 

nivå, vilken statistik och analyser ofta presenterar. Detta leder till en djupare förståelse för ämnet som 

sedan kan gynna organisationen. Dessutom kan individers uppfattningar om just ämnet sjukfrånvaro 

vara av vikt, då det är ett relativt känsligt ämne att prata öppet om.  

Att använda semistrukturerade intervjuer som metod menar Bryman (2011) passar bra när man har som 

avsikt att komma åt personers egna upplevelser och observationer och därmed få en fördjupad 

förståelse. Semistrukturerade intervjuer innebär att man utgår från en intervjuguide men har möjlighet 

att ställa frågor i olika ordning beroende på vad som passar i samtalet, dessutom finns det utrymme att 

ställa följdfrågor som ger möjlighet till tydligare och bredare svar (ibid). För att vidare utgå från Bryman 

har denna studie ett induktivt förhållningssätt och är därmed kunskapsgenererande, detta då 

organisationen har ett identifierat kunskapsbehov kring den befintliga korttidssjukfrånvaron. Denna 

grund kommer att hjälpa oss förklara hur detta fenomen ser ut på den här arbetsplatsen, vilket i 

dagsläget är oförklarat.  

För att utgå från etablerade och systematiskt strukturerade tekniker och angreppssätt vid de 

efterföljande steg av denna studie har vi valt att ta avstamp i Kvales och Brinkmanns (2014) sju stadier 

för en undersökning med intervjuer. De sju olika stadierna i denna modell är: tematisering, planering, 

intervju, utskrift, analys, verifiering och det avslutande steget är rapportering (ibid). Modellen blir det 

ramverk vi har använt för att strategiskt ta oss igenom vårt insamlade material och behandla det på ett 

korrekt sätt. Det här tillvägagångssättet underlättade arbetsgången för oss, då det skapar rätt 

förutsättningar för noggrannhet och säkerställer trovärdighet i de analyser som presenteras. Fem 

stycken informanter valdes att medverka i undersökningen då det kändes rimligt i förhållande till 

studiens tidsram. 

Urval 

Det urval vi har använts oss utav för våra semistrukturerade telefonintervjuer är det Bryman (2011) 

kallar för ett sannolikhetsurval som är obundet och slumpmässigt. Ett obundet och slumpmässigt 

sannolikhetsurval är ett urval då alla har samma möjlighet att komma med i det utvalda urvalet för 

intervjuerna (ibid). Inför studien har vi valt för vårt urval heltidsanställda medarbetare utan chefsroll. 

Detta innebär att alla medarbetare som är heltidsanställda kan komma med i urvalet. De 5 personer som 

valde att ställa upp i studien har medverkat i varsin telefonintervju á cirka 45–60 minuter. De har 

accepterat hur den insamlade informationen kommer behandlas och att deras medverkan är helt 

anonymiserad och frivillig.  

Vi valde heltidsanställda då de medarbetare med deltidsanställning kan variera stort i antal arbetade 

timmar per månad, vilket kan påverka hur pass insatt man är i ämnet och de insatser som görs på 

arbetsplatsen. Vidare valdes medarbetare med chefsroll bort från urvalet då de är väl insatta i hur arbetet 
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med korttidssjukfrånvaron ser ut och vilka insatser som görs för att arbeta med området. Vi önskade få 

en bild utifrån medarbetarnas perspektiv då detta för organisationen var ett outforskat område.  

För att locka medarbetare att ställa upp i undersökningen har ett informationsbrev satts upp vid 

arbetsplatsens gemensamma utrymmen (Bilaga 1) för att fånga intresse och uppmana medarbetare att 

skicka in en intresseanmälan för att få mer information om vad ett deltagande innebär. Utöver det 

skickades informationsbrevet ut via mail till alla medarbetare inom samtliga avdelningar, som inte har 

någon ledande position, med förfrågan om intresse att delta i studien. Informationsbrevet förklarar de 

områden som studien kommer att fokusera på. Under urvalsprocessen har vi varit öppna till att 

komplettera med ytterligare informanter via snöbollsurval, ifall inte tillräckligt många anmält sig 

(Bryman 2011). Bryman menar då att man med hjälp av nyckelpersoner kan få kontakt med fler 

medarbetare som skulle kunna tänka sig att medverka.  

Datainsamling 

Som tidigare nämnt utfördes telefonintervjuerna med hjälp av semistrukturerade intervjufrågor. Varje 

telefonintervju varade mellan 45–60 minuter. Vi valde denna datainsamlingsmetod för den här studien 

då den form av intervju utgår från en intervjuguide med frågor som är allmänt formulerade och därmed 

låter intervjupersonerna fritt beskriva sina upplevelser (Ahrne och Svensson 2011). Det finns samtidigt, 

i den här formen av intervjuer, en flexibilitet kring ordningsföljd för frågor för att kunna följa dit 

samtalet leder och en möjlighet för forskaren att ställa följdfrågor och förtydligande frågor (Bryman 

2011). Det område som kommer att behandlas under dessa telefonintervjuer är medarbetaren syn på 

korttidssjukfrånvaro och hälsa på arbetsplatsen och eventuella bakomliggande orsaker.  

Om en strävan finns för en effektiv process menar Bryman (ibid) att via telefonintervjuer sparas det in 

tid då informanter inte behöver ta sig till och från intervjuplatsen. En ytterligare fördel som nämns är 

att det idag finns hjälpmedel och effektiv teknik som höjer kvaliteten av telefonintervjuer, något det 

tidigare funnits en skepsis kring. Bryman beskriver även andra fördelar, som att det är lättare att hantera 

svåra frågor när de inte ställs ansiktet mot ansikte och att intervjuaren i lägre grad påverkar 

informanten. Exempel på detta enligt författaren är att informanten i lägre utsträckning ger svar som 

tros vara det intervjuaren vill höra då personliga faktorer såsom kön, ålder och etnicitet inte kommer 

fram lika tydligt. Bryman (ibid) menar även att man får ta i beaktning att vissa personer med 

hörselnedsättning tenderar till att tycka att personliga intervjuer är att föredra.  

Under samtliga telefonintervjuer har ljudinspelningar genomförts, efter samtycke från deltagarna. Detta 

för att ge oss möjligheten att kunna fokusera på interaktion, intervjupersonernas svar och framtagandet 

av eventuella följdfrågor och förtydligande frågor istället för att fokus ska ligga på att ta anteckningar 

under samtalen. Även möjlighet att uppmärksamma tveksamhet eller nervositet finns när man spelar in 

telefonintervjuerna. 

De intervjuguider som togs fram hade sin grund i studiens syfte och tillhörande frågeställningar kring 

korttidssjukfrånvaro, hälsa och frisknärvaro. Efter intervjuns inledande information följde några 

bakgrundsfrågor om intervjupersonen följt av frågor kring ovan nämnda områden. De avslutande 

frågorna i intervjuguiden var för att säkerställa om informanterna hade några andra tankar eller idéer 

utöver det som redan behandlats och diskuterats.  

När det kommer till oss som intervjuare har vi fått göra ett ställningstagande, som utgått från Kvales 

och Brinkmanns olika intervjupositioner från 2014. Vi tillämpar tre olika positioner vilka enligt 

författarna är opinionsundersökaren, utforskaren och deltagaren. Kvale och Brinkmann (ibid) menar 

att den opinionsundersökande positionen innebär att vi söker svar på uppsatta frågeställningar genom 

att lyssna och intressera oss för informanternas uppfattningar och upplevelser, utan att påverka 

personens svar och den fakta som kommer fram. Författarna menar vidare att den utforskande 

positionen innebär att vi önskar gräva djupare under ytan när det kommer till informantens upplevelser 

och åsikter. Författarnas tredje och sista position som används i denna undersökning aktiveras när 
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telefonintervjuerna genomförs, detta då det innebär att vi som intervjuare är delaktiga i samtal och 

diskussion när det behövs. Den deltagande positionen innebär att vi inte bara kommer att se 

informantens svar som fakta utan kommer även att ta hänsyn till hur yttranden läggs fram under 

intervjun och hur informanterna diskuterar samspel med andra (ibid).  

Bearbetning och analys 

När telefonintervjuerna genomförts och data hade samlats in transkriberades materialet samtidigt som 

det anonymiserades så att obehöriga inte skulle kunna del av uppgifter som riskerar avslöja deltagarnas 

identitet. Efter att transkribering var utförd och vi hade kompletterat våra anteckningar från det 

inspelade materialet, så raderades inspelningarna enligt löfte till våra informanter för att ytterligare 

säkerställa att obehöriga inte kan komma åt känslig information.  

I nästa steg sammanställdes informanternas svar i ett analysschema där svar delades upp enligt 

framkomna fokusområden, se tabell nedan. 

 

Figur 2. Analysschema för tematisk analys 
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För att bearbeta och analysera den data som samlats in användes tematisk analys för att identifiera 

mönster och betydelsefulla detaljer (Rennstam och Wästerfors 2015). Ur den data som samlats in och 

transkriberats behövdes en initial sortering göras för att materialet skulle bli mer lätthanterlig och 

överskådlig, vilket skapade en grund för den kommande analysen (ibid). Efter att sorteringen var gjord 

togs teman fram som samlades under olika kategorier vilket möjliggjorde identifiering av mönster och 

betydelsefulla detaljer som senare presenterades i undersökningens resultat och analys (ibid). Att umgås 

med materialet som författarna skriver om, är att lära sig hitta i materialet och få en överblick av 

materialet som urskiljer mönster, vilket har underlättat för oss i analysprocessen (ibid).  

I analysprocessens nästa steg använde vi något som Bryman (2011) kallar för respondentvalidering, 

vilket innebar att vi i efterhand gav informanterna som deltagit i telefonintervju möjligheten att gå 

igenom det material som presenterats i undersökningens resultat samt de tolkningar vi gjort, för att 

säkerställa att inga feltolkningar gjorts eller att någon information som kan identifiera informanterna 

fanns med. Den återkoppling vi fick efter utförd respondentvalidering var att vissa 

begreppsbenämningar behövde formuleras om för att inte riskera igenkänning av informanterna 

personligen. Detta steg minskar risken för subjektivitet i våra tolkningar och sammanställningar (ibid). 

Etiska överväganden 

De fyra forskningsetiska principer som vi tagit i beaktande är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som Bryman (2011) menar är de grundläggande etiska 

frågor som en forskare behöver behandla i och med att en studie genomförs. Att ha dessa etiska principer 

som grund och utgångspunkt är viktigt då det inte bara tar hänsyn till individers integritet utan även 

skapar tillit till forskaren och dess kompetens (ibid). Tilliten till forskaren kommer i denna studie att 

vara extra viktigt då känsliga ämnen kommer att beröras. Tilliten till forskaren är därför avgörande för 

att informanterna ska ge svar som är uppriktiga, vilket i förlängningen kommer öka tillförlitligheten i 

de resultat som undersökningen presenterar. För att skapa tillit har ett utförligt förarbete gjorts, med 

tydlig kommunikation om innebörden av undersökningen via ett informationsbrev (Bilaga 1) samt 

möjligheten att ställa frågor via mail inför ett eventuellt deltagande. För att ytterligare skapa tillit vid 

intervjutillfället fanns en introducerande informationsdel i intervjuguiden (Bilaga 2) där det utförligt 

förklarades hur informanternas svar kommer att behandlas, den konfidentialitet ett deltagande 

inkluderar samt intervjuns upplägg.  

För att uppnå informationskravet för vår studie har vi varit noga med att informera alla informanter i 

förhand om vad studien involverar för olika moment, vad studien har för syfte, att deras deltagande är 

helt frivilligt och att möjligheten alltid finns för dem att avsluta sitt deltagande. När det kommer till de 

principer som rör samtycke har intervjupersonerna själva låtits besluta om de vill deltaga eller ej, utan 

påtryckningar.  Det har även kontrollerats att ingen av informanterna är minderårig, då frågan om 

godkännande från vårdnadshavare i sådana fall hade behövts tagits upp (ibid). Vidare för att uppfylla 

den tredje forskningsprincipen, konfidentialitetskravet, har vi behandlat all information om 

intervjupersonerna med högsta möjliga konfidentialitet och deras personuppgifter har inte delats med 

någon obehörig part.  

Intervjupersonerna har även delgivits information gällande den konfidentialitet som studien 

tillhandahåller och de har även fått beskrivits för dem hur deras svar kommer att presenteras i den 

slutgiltiga rapporten, alltså med sekretessbelagda svar. De vet därmed om att de inte kommer att varken 

presenteras eller citeras med namn i studiens slutprodukt. Deltagarna har även blivit informerade om 

att informationen och svaren som samlas in endast kommer att användas för det syfte de presenterats 

med och därmed har vi även uppfyllt det sista kravet för studien, alltså nyttjandekravet.  

Etiska dilemman 

Etiska dilemman som vi har stött på under arbetets gång är främst svårigheten att få deltagare att 

anmäla intresse. För att uppmuntra fler till att ställa upp besöktes arbetsplatsen och fler 
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informationsblad delades ut. Besöket gjordes dock med en försiktighet, då känslan av påtryckningar till 

att ställa upp i undersökningen inte skulle förmedlas. Vi bemötte denna svårighet genom att endast dela 

ut informationsblad och informera om att vi är tillgängliga via mail ifall det skulle finnas funderingar 

kring undersökningen eller vad ett deltagande faktiskt innebär.  

Andra etiska dilemman som har påverkat de val vi gjort kring metod är på vilken plats våra intervjuer 

skulle genomföras. Då vi upplevde en risk att deltagare inte kunna ställa upp helt anonymt på 

arbetsplatsen, då andra medarbetare lätt kan se vilka som sitter i de grupprum som finns, valde vi att 

genomföra intervjuerna över telefon. Detta för att stärka anonymiteten och på det sättet få fler 

intresserade att ställa upp. Bryman (2011) nämner att en fördel med telefonintervjuer är att 

informanternas svar inte riskerar att denna typ av genomförande kan bli mer sanningsenliga då annars 

intervjuarens kroppsspråk eller ansiktsuttryck kan påverka samtalets gång. Det undviks alltså genom 

att använda sig utav telefonintervjuer och genom att anonymiteten stärks vid telefonintervjuer kan mer 

ärliga svar ges och intervjuaren inte påverkar de svar som ges på samma sätt.  

Bryman (2011) nämner att det finns en risk vid fysiska intervjuer då informanter kan påverkas av 

intervjuarens blotta närvaro på grund av dennes ålder, etnisk bakgrund eller kön. Dessa aspekter kan 

påverka vilka svar informanten tror att intervjuaren vill höra, vilket alltså minimeras vid genomförandet 

av telefonintervjuer. Å andra sidan menar Bryman (ibid) att intervjuaren som genomför en 

telefonintervju inte kan uppfatta ansiktsuttryck som visar undran eller osäkerhet till en ställd fråga 

(ibid). 

Ett ytterligare etiskt dilemma som kan ses i denna studie är att sjukfrånvaro kan anses vara en känslig 

fråga och ett tabubelagt samtalsämne då orsaker kan variera stort mellan individer. Det kan även finnas 

en risk att de som intervjuas upplever sig utpekade och behöver försvara sig själv och sina åsikter, detta 

har vi valt att bemöta genom att endast ha någon få fråga i vår intervjuguide som fokuserar på 

informanten själv. De flesta frågor fokuserar alltså på organisationen och arbetsplatsen i stort kring de 

olika områden vi önskar att undersöka. Detta underlättar alltså för den som intervjuas, att inte behöva 

förklara eller försvara sig själv utan att främst utgå från arbetsplatsen och därmed uppleva en öppenhet 

för att kunna ge så uppriktiga och ärliga svar som möjligt.  

Kvalitet 

Genom att utgå från studiens avsnitt kring tidigare forskning när syfte och intervjuguide 

operationaliseras och utformades stärks studiens validitet, alltså att vi utforskar det vi säger oss ska 

utforska (Bryman 2011). Utöver det har vi, för att säkerställa kvalitet under studiens genomförande, valt 

att ta hänsyn till de fyra kriterier för kvalitet som Bryman (ibid) presenterar. Bryman listar dessa som: 

pålitlighet, överförbarhet, trovärdighet och konfirmering. 

Pålitlighet i studien säkerställs i och med att alla steg beskrivs på ett fullständigt sätt, vilket går att se i 

studiens resultatavsnitt, där citat varvas med fylliga beskrivningar. För att säkerställa överförbarhet i 

vår studie har vi genom hela studiens process haft målsättningen att presentera en tydlig bild och påvisa 

att ett förhållningssätt som genomsyras av transparens har använts via tydliga och fylliga beskrivningar 

av kontexten som studeras.  

Vidare säkerställs trovärdighet i studien när läsaren kan följa de steg vi tagit i forskningsprocessen, när 

det gäller både urval, genomförande och analys utöver att de forskningsetiska principer som finns har 

följts. Dessutom genom att använda oss utav responsvalidering kan vi påvisa att de tolkningar som har 

gjorts är utförda på ett korrekt sätt, vilket även det höjer resultatens trovärdighet. Brymans (2011) sista 

kriterium är konfirmering, vilket innebär att forskaren ska kunna påvisa att de personliga värderingar 

som kan komma att påverka studien inte ha fått plats till att göra just det, vilket möjliggör att 

konfirmering av studien kan göras (ibid). För att uppfylla detta kriterium har vi under studiens gång, 

med hjälp av en medvetenhet i processens alla steg och en strävan efter objektivitet, sett till att vår 
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teoretiska kunskap eller våra personliga värderingar inte har fått tagit plats och därmed riskera att 

påverka studiens resultat.  

Något vi även tagit hänsyn till är de rekommendationer som Kvale och Brinkmann (2014) presenterar 

när det gäller kvalitativ forskning. Författarna menar att när en forskare agerar ansvarsfullt, moraliskt 

och kan påvisa insikt i de riktlinjer som finns kring de sju stadierna som beskrivs ovan i kombination 

med att redogöra resultat på ett utförligt sätt får studien en högre standard och går mer i linje med de 

kvalitetskriterierna som finns. 
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Resultat  

I detta resultatavsnitt presenteras undersökningens resultat via ett empiriskt förhållningssätt. 

Undersökningens resultat presenteras utifrån de teman som framträtt under analysarbetet av vår 

insamlade data. Dessa teman är arbetsbelastning, repetitiva/varierade arbetsuppgifter, brist på 

utmaningar/engagemang, arbetsmiljö och förändrade arbetstider. Informanternas erfarenheter av 

callcenterbranschen ligger mellan sju månader och fyra år. För vissa informanter är detta deras 

första heltidsarbete och andra inte. 

Arbetsbelastning 

Arbetsbelastningen förklaras generellt som varierande, att det kan vara perioder när den är hög men 

även när det är mindre att göra. Däremot förklarar de flesta informanter att belastningen just nu är hög. 

Det framkommer även att ju längre erfarenhet man har desto lättare blir det att hantera den varierande 

belastningen och att man påverkas mindre av långa telefonköer eller högre belastning av arbete i olika 

perioder. Enligt informanterna upplevs arbetsbelastningen ofta som högre på helgerna då antalet 

medarbetare som jobbar generellt är lägre än på vardagar. Det gör även att sjukfrånvaro under helgerna 

påverkar mer än på vardagar. Detta kan göra att telefonköer växer snabbare och i sin tur skapar stress. 

Informant 4 resonerar enligt nedan kring arbetsbelastningen och dess variation och påverkan.  

"Positivt är ju att man lär sig att bli väldigt stresstålig. Man lär sig att hantera stressen på ett bra sätt och 

att fokusera, det är en positiv grej. Negativt är väl att man, i vissa tillfällen, blir väldigt orkeslös. Man 

återhämtar ju sig oftast men ibland så är man ju riktigt, riktigt trött och det påverkar ju mycket […]. 

Oftast när det blir som jobbigast så är det när det är för hög belastning. Jobbet i sig handlar ju om att det 

är inringande samtal egentligen hela tiden, men sen går man ju igenom lugnare perioder där det kanske 

inte är så många som ringer och då hinner man ju ändra beteende och ändra inställning till jobbet när 

man vet att man får ta det lugnt mellan samtal. Sen helt plötsligt, om det blir mycket arbetsbelastning, så 

påverkar det ju väldigt negativt för då är man ju vant sig vid att man kanske inte behöver jobba lika hårt.’’ 

(I4) 

Repetitiva/varierade arbetsuppgifter 

Vid våra intervjutillfällen ställdes frågor både kring arbetstider och arbetsuppgifter. Informant 2 och 3 

beskriver sina arbetsuppgifter som utvecklande och utmanande till en början men att desto mer erfaren 

man blir desto lättare blir det att hantera de olika frågor en kund kan ställa över telefon. Att arbeta i 

telefon på den här arbetsplatsen innebär att svara på inkommande samtal från kunder och vara 

behjälplig kring olika problem eller ärenden de kan ha funderingar över. Merförsäljning ingår även i 

arbetsuppgifterna vilket gör att medarbetarna följs upp på detta utöver samtalstider och liknande. 

Beroende på hur mycket de säljer kan man, utöver sin lön, få ersättning i form av provision. En 

informant beskriver arbetsuppgifterna enligt citat nedan.  

 ''Det positiva är att det nästan är på gränsen till lätt ibland och det negativa är att det väldigt fort blir 

enformigt och att man blir less [...]. I det enformiga finns det variation i arbetsuppgifterna men det är 

ändå samma arbete varje dag, svara i telefon och vara behjälplig i deras frågor, frågorna ändras men det 

är ändå samma jobb.'' (I2) 

Fortsättningsvis resonerar informanten enligt nedan kring repetitiva och varierande arbetsuppgifter, att 

det påverkas av hur lång erfarenhet man har av arbetet. 

''Det är väldigt utmanande och roligt till en viss punkt men till slut hamnar man där när man kan allting 

eller man blir erfaren och då helt plötsligt går det från att vara utmanade och spännande till att vara 

långtråkigt och enformigt och den gränsen är ganska hastig.'' (I2) 

Informant 4 förklarar hur upplägget ser ut just kring arbetsuppgifter och att det kan finnas variation 

även om rollen i telefon främst innebär att ta samtal och arbeta med en uppgift i taget. “Det är en uppgift 
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i taget och ibland har man ytterligare arbetsuppgifter så att man kan få hoppa lite emellan, men 

egentligen är det ju en uppgift och det är inkommande samtal” (I4). 

Flera informanter upplevde att sina arbetsuppgifter blev väldigt enformiga och variation i 

arbetsuppgifterna existerade i väldigt liten grad. Ett förslag som framkom från en av informanterna är 

möjligheten till att få arbeta med administrativa arbetsuppgifter emellanåt, för att kunna varva och 

skapa mer variation i arbetet. Informanten menar att det kan vara skönt att någon gång få slippa ta 

samtal och behöva vara så pass social och trevlig. 

Brist på utmaningar/engagemang 

Informanterna skiljer sig något i sina svar angående frågan om de pratar om hälsa på arbetsplatsen, men 

en informant menar att det kan skilja sig beroende på vilken arbetsgrupp man ingår i. Vissa påstår att 

det är en generellt bra hälsa på arbetsplatsen och grundar det i att särskilda tävlingar anordnas av 

företaget för att främja detta. Exempel som framkommer är stå-tävlingar som går ut på att den eller de 

som står upp längst vid sin arbetsplats under en bestämd tidsperiod får ett pris. Andra initiativ som 

informanterna lyfter är promenader som anordnas under raster för att få medarbetare i rörelse utomhus 

och informationsblad för att främja hälsosam mat. För dessa aktiviteter har organisationen ett 

hälsofrämjande initiativ med en grupp ansvariga medarbetare med olika positioner på plats inom 

företaget som arbetar för fysisk aktivitet och hälsa. Man vill med detta få medarbetare mer engagerade 

och upplysa dem om fördelar med hälsofrämjande satsningar både på individnivå och 

organisationsnivå. Informant 3 förklarar hälsan på arbetsplatsen och ett annat exempel på genomfört 

initiativ enligt citat nedan.  

‘’Tror det är bra, känns som att det är bra iallafall, de personer som är engagerade åtminstone [...]. 

Hälsosamma saker görs såsom att man ska lägga upp en bild på Instagram på sin matlåda för att man ska 

äta nyttigare och att börja laga mat istället för att köpa mat ute hela tiden som oftast inte är bra mat och 

det verkar ganska positivt för de som normalt sett inte har matlåda med sig.’’ (I3) 

Arbetsmiljö 

När det kom till sammanhållning och arbetsgruppers kommunikation svarade samtliga informanter att 

de arbetar nära varandra i sin grupp och har en relativt öppen kommunikation. Sammanhållningen 

generellt upplevs alltså som god bland informanterna och en informant menar även att man ibland kan 

utveckla vänskapsrelationer med sina kollegor. 

Flera informanter menar att arbetsgrupperna ofta har väldigt bra sammanhållning och att man kan 

prata om både roliga och mer jobbiga saker. Informant 4 förklarar hur det kan komma sig i citat nedan.  

“Man jobbar så nära inpå varandra, det blir en sådan kontakt som formas [...] man blir ju väldigt 

stöttande mot varandra och man vet ju vad alla går igenom, för det är ju ett speciellt jobb, det är det, och 

då blir det lätt att man tar hjälp av folk och pratar om det, nära kollegor liksom.’’ (I4) 

Flera informanter har samma uppfattning som informant 4, att det är bra sammanhållning och att man 

kan prata med varandra om mycket, även om det framkommer att de man pratar med oftast är inom sin 

egen arbetsgrupp. De menar även att det hade varit uppskattat att kunna prata med fler kollegor, de som 

man inte arbetar dagligen med. En informant uttrycker ‘’Jag jämför mycket med min tidigare 

arbetsplats och tycker det är en stor skillnad, man är mer positiv och glada än vad jag har varit med 

om tidigare och jag tycker det är kul när det är skämtsamt’’ (I3).  

En informant menar även att deras ansvarige chef avsätter cirka 45 minuter i månaden för ett enskilt 

samtal med medarbetarna där det diskuteras hur det ser ut för personen personligt, prestationsmässigt 

och hur månaden som gått varit. Tanken med dessa samtal är att den avsatta tiden är till för 

medarbetaren och läggs upp utifrån medarbetarens önskemål och behov.  
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Något som framkommer gällande de olika arbetsgrupperna är att det lätt blir åtskilda grupperingar, 

vilket kan ses som naturligt när det är så pass många medarbetare på arbetsplatsen. En informant menar 

även att detta kan skapa lite mer spänd stämning, då man inte kommunicerar så mycket med kollegor 

från andra arbetsgrupper.  

Två informanter nämner att relationen till närmaste chef fungerar bra och att arbetsplatsens hierarkiska 

ordning inte påverkar relationer eller kommunikation. De menar att det är en öppen miljö där de flesta 

känner att de kan prata med vem som helst, oavsett position. Den generella upplevelsen av 

arbetsgrupperna är bra då det är fokus på sammanhållning vilket bidrar till att det är roligt att komma 

till jobbet. Utöver det, när det kommer till chefernas inverkan på medarbetare, så framkommer det att 

chefer också bidrar till att det är roligt och motiverande att komma till arbetsplatsen.  

Vi ställde frågan om det var möjligt att påverka sin arbetssituation och fick svaret från en informant att 

man kan det till viss del, dock i relativt liten grad då gruppchefer ofta tittar på hela arbetsgruppens 

resultat istället för enskilda personers och att den som sticker ut mest är den som syns mest. 

Gemensamt för våra informanter är att de förknippar bra hälsa med god fysisk kapacitet och en mental 

psykisk styrka. Vissa uttrycker att de har god kännedom om vart gränsen går mellan bra och dålig hälsa 

då bra hälsa ofta förknippas med fysisk aktivitet och en mental stabilitet. Dålig hälsa förknippar en 

informant med att man inte har tid för privatlivet, är trött ofta, har mindre fysisk aktivitet, mycket stress 

och att man känner sig sliten. Vissa informanter betonar de fysiska aspekterna av hälsa mer, såsom 

övervikt, för lite motion och för lite fysisk aktivitet som bidrar till en dålig hälsa. Andra informanter 

uttryckte en oro för den psykiska mentala hälsan kring stressrelaterade symptom, utmattningssyndrom 

eller depression.  

“Jag fokuserar mer på psykisk hälsa än fysisk hälsa för den fysiska hälsan är mer upp till individen själv 

att må bra, det är att ta ansvar i hemmet och utanför arbetsplatsen, men den psykiska hälsan har ju mer 

med arbetsplatsen att göra för det är lättare att påverkas av den både negativt och positivt.” (I1) 

När informant 4 får frågan kring vad god kontra dålig hälsa innebär besvaras det enligt citat nedan.  

“Reflektion, att man tar sig tid att känna vart man är på jobbet, att ta sig tid till att hantera stressen som 

uppstår på något vis. Egentligen att ge sig själv tid nog att kurera och att prioritera det, både på jobbet 

och utanför jobbet.” (I4) 

En annan informant nämner att det pratas lite om vad hälsa är bland kollegorna och det upplevs som 

att man mer ofta pratar om det som är negativt istället för det som är positivt. Det negativa kunde 

omfatta allt möjligt enligt informanten och när det kom till uppfattningen om hälsa i arbetsgruppen 

beskriver en annan informant det som:  

‘'Vi alla har gått upp några kilon sedan vi började, vi fikar ju. Nästan alla i gruppen försöker dra ner på 

fikat, för vi har ju känt att sedan vi lärde känna varandra ser nästan ingen likadan ut, förutom de som 

tränar mycket.’’ (I1) 

För att få en bild av hur medarbetares privatliv påverkas av hälsan på arbetsplatsen ställdes frågor kring 

hur informanterna upplevde att de kunde balansera arbete, fritid och återhämtning. Informant 5 

uttryckte att de oregelbundna arbetstiderna kan göra det svårt att vara engagerad i fritidsaktiviteter som 

är belagda under kvällstid varje vecka då det ofta krockar med de kvällspass som ingår i 

schemaläggningen. Informant 2 beskriver balansen enligt citat nedan och att det kan vara svårt att ha 

energi över till träning och andra aktiviteter. 

“Det är ganska svårt med de passen som är och det schemat man har. Det är ett väldigt stillasittande jobb 

och psykiskt utmattande så man har inte så mycket energi över till annat. Man försöker träna och har 

månadskort men det nyttjas inte speciellt ofta på grund av jobbet.” (I2) 
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Den generella upplevelsen av arbetsmiljön på plats är positiv. Flera informanter tycker att det är en 

trevlig, skämtsam, glad och öppen arbetsmiljö. Informant 3 förklarar arbetsmiljön som följande:  

“Generellt, jag tycker att den känns positiv, jag jämför mycket med min tidigare arbetsplats och tycker det 

är en stor skillnad, man är mer positiv och glada än vad jag har varit med om tidigare och jag tycker det är 

kul när det är skämtsamt […].” (I3)  

Några av informanterna uttryckte även att det finns en god tillgänglighet med frukt och en möjlighet att 

köpa fika och olika drycker på plats. De menar även att den hierarkiska ordningen som finns inte känns 

av speciellt mycket, vilket upplevs som positivt. Vissa uttryckte även att det är pratsamt, livligt och 

högljutt och att det kan bidra till att ljudnivån blir för hög, då många väljer att spendera sin rast vid sitt 

skrivbord och framför datorskärmen istället för att ta en paus i lunchrum eller liknande. Det 

framkommer även andra upplevda aspekter som påverkar arbetsmiljön negativt för de som arbetar i 

telefon och det är en problematik kring ögonansträngning på datorskärmar, luftventilation, 

kontorsstolar som inte anses vara ergonomiska, temperaturproblem i kontorsmiljöerna och solljus.   

En önskan som framkom från en informant för att förbättra arbetsmiljön är att införskaffa trådlösa 

hörlurar. Detta skulle möjliggöra en högre rörlighet och flexibilitet för medarbetarna då de skulle kunna 

förflytta sig från sin plats lättare och kunna variera sina arbetspositioner då arbetet ofta blir 

stillasittande.  

Bland flera informanter uttrycktes en oro kring att många medarbetare väljer att stanna kvar vid sin 

arbetsstation, antingen framför datorskärmen eller med sin mobiltelefon, istället för att gå till något 

pausrum eller lunchrum på sina raster. De menar att det är viktigt med variation när man redan sitter 

så pass mycket vid en datorskärm och att man kan gynnas av att komma bort från den ibland högljudda 

kontorsmiljön och byta miljö till en mer avslappnad sådan.  

Sjukfrånvaro 

Gällande sjukfrånvaron på arbetsplatsen upplever samtliga informanter att den är hög. En informant 

menar att många medarbetare på arbetsplatsen är relativt unga och nyligen har tagit studenten från 

gymnasiet. De arbetar därför ofta på sin första arbetsplats vilket gör att de har en lägre arbetsvana och 

att de varierade arbetstiderna därför kan påverka dem mer. Informant 1 uttrycker sig enligt nedan kring 

hur större evenemang kan påverka antalet sjukanmälda yngre medarbetare på arbetsplatsen.  

‘’Man jobbar dåliga tider, när de vill fara ut och festa, man märker det. Typ en större festival kommer ju 

upp om några veckor, det kommer vara sjukfrånvaro då, det är man medveten om [...]. Det är ju svårare 

om man jobbar 12.00–21.00 en hel vecka att då umgås och fara ut och festa.’’ (I1) 

Informanterna hade en tydlig bild av att sjukfrånvaron är relativ hög även på helgerna och att den nog 

kan vara upp till cirka 20–30%. Det uttrycktes även att en bakomliggande orsak kan vara 

schemaläggningen, att det upplevs innehålla mycket kvällar och helger vilket inte är uppskattat. En 

informant förklarar en eventuell orsak till sjukfrånvaro och dess konsekvenser samt hur medarbetarna 

påverkas av den befintliga sjukfrånvaron nedan.  

“Det blir längre kö, det blir surare kunder, det blir mer arbetsbelastning för de som arbetar [...]. Jag tror 

att den generella tanken är att “äh det är en så stor arbetsplats, det spelar ingen roll om jag är hemma” 

[...]. Så som jag tror, så är det att få ta en andningsdag, alltså att få ta en dag extra att återhämta sig.” (I4) 

Ytterligare en informant uttryckte sig om eventuella anledningar till den så pass höga sjukfrånvaro som 

finns på arbetsplatsen, se citat nedan.  

“Arbetstiderna och lönen, man känner sig inte lika motiverad att vara på jobbet på grund av den låga 

lönen. Man känner inte att man tappar så mycket, skulle jag gissa på [...]. Sen är det ju dåliga arbetstider 

och att inte kunna planera så lång framåt. Det är det största tror jag.” (I1) 
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Några av informanterna uttryckte också att anledningen till att de sjukanmäler sig är på grund av den 

psykiska arbetsbelastningen, att man är mentalt trött och känner att tiden till återhämtning är för kort 

mellan arbetspassen. De menar att det kan göra att man sjukskriver sig för att man behöver en dag av 

vila. De alla uttrycker också att de sjukskriver sig när de faktiskt är fysiskt sjuk och att det är en mer 

accepterad anledning än mental utmattning. En informant förklarar det enligt citat nedan.  

‘’Vet inte exakt anledningen, men tittar jag på mig själv så är det helt enkelt bara det att man vaknar en 

morgon och man känner ingen motivation och man ser ingen anledning till jobbet, mer än att det är en 

plikt. Så för mig är det sällan att man är sjuk sjuk, utan det är mer att man letar anledningar till att inte 

komma.” (I2) 

Flera utav de som intervjuats trodde att deras kollegor kände liknande kring varför man sjukanmäler 

sig, att det nog grundar sig i mental utmattning, lön och arbetstider då det kan resultera i både fysisk 

och psykisk utmattning. 

Förändrade arbetstider 

Arbetstiderna för medarbetare som sitter i telefon varierar mellan klockan 08.00 till klockan 21.15. 

Telefonväxeln stänger klockan nio på kvällen men då det fortfarande kan finnas kunder kvar i kö efter 

stängning förekommer det att medarbetare arbetar övertid. En utav informanterna uttryckte att dagarna 

kan upplevas långa och jobbiga och en annan informant beskriver sin önskan kring arbetstiderna, ‘’En 

drömvärld skulle vara att arbeta dagtid 08.00–17.00, då den vardagsrutinen hade underlättat” (I2). 

Detta är ett återkommande mönster då det är något samtliga informanter kommer in på, att 

dagstidsarbete på vardagar skulle vara en idealbild då det skulle underlätta strukturen i vardagen. 

Informant 4 menar att på det stora hela så hade förändrade arbetstider påverkat väldigt mycket, speciellt 

de gånger man har ett arbetspass på kvällen med ett efterföljande morgonpass nästkommande dag. Det 

gör det svårare att varva ner och känna sig utvilad inför nästa arbetsdag. Däremot nämner även 

informant 4 att i den här branschen så finns det en standard när det kommer till öppettider, vilket inte 

går att frångå. Situationen beskrivs enligt citat nedan när frågan ställdes om det fanns något kring 

arbetstiderna man önskar förändra. 

“Nej egentligen inte, alltså jag tycker att arbetstiderna är så bra de kan vara när man jobbar kan ju inte 

planera tre månader framåt. Men ifall det visar sig att man jobbar den dagen när man hade planerat att 

göra något [...] sådant man inte kan flytta på, då är det oftast lätt att byta tider med andra i sin 

arbetsgrupp generellt.” (I1) 
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Analys 

I följande avsnitt presenteras studiens empiriska material ställt mot den tidigare forskningen. Denna 

analys behandlar resultatets olika områden med tillhörande förklaringar, tolkningar och jämförelser.  

Arbetsbelastning 

Flera informanter menar att det i perioder är hög arbetsbelastning medan det i vissa perioder finns 

mindre att göra men att förmågan att hantera detta påverkas av hur lång erfarenhet av yrket man har. 

Arbetsbelastningen har en tendens att upplevas som generellt sett högre under helger då färre arbetar 

och sjukfrånvaro påverkar mer än på vardagar.  

En obalans kring arbetsprestation och belöning belyser Jarman et al. (2015) via sin ERI-modell (Effort-

Reward Imbalance Theory) och menar att en ökad risk för stress och psykisk ohälsa kan uppstå vid 

obalans. En känsla av att man inte utför sitt arbete tillräckligt bra kan uppstå hos medarbetare vilket gör 

att organisationer behöver ha fokus på motiverande medel och hur uppskattning kan visas under dessa 

högt arbetsbelastade perioder. På vår studerade arbetsplats kan en period med hög arbetsbelastning 

identifieras av att det fortfarande är telefonkö kvar efter stängning och att det inte finns möjlighet till 

vila mellan telefonsamtal. Viktigt att tänka på när det är perioder med hög arbetsbelastning är att 

belöning får medarbetare mer motiverade enligt ERI-modellen. Utöver detta gäller det som arbetsgivare 

att se sina medarbetare och uppmärksamma dem under intensiva perioder och försöka underlätta så 

gott det går.  

En annan aspekt att ta hänsyn till är det perspektiv Ola Sjöberg lyfter i sin artikel från 2017. Via sin 

studie visar Sjöberg att anledningen till att en medarbetare sjukanmäler kan ha att göra med de mönster 

som finns internt inom organisationer kring jobbkrav och kontroll över sitt arbete. Detta menas beröra 

hur pass mycket inflytande medarbetare har att påverka sin arbetssituation. Undersökningen visade 

även att en stressig arbetsplats i sig kan göra att korttidssjukskrivningar ökar om det är så att man har 

höga krav men låg egen kontroll över sin arbetssituation. Hultin et al. (2011) går även in på detta då 

arbetsrelaterade psykosociala events kan påverka vare sig en medarbetare sjukanmäler sig, men syftar 

då till att konflikter med chefer eller kollegor kan påverka sjukskrivningar, men även där kan 

diskussioner om höga krav och låg kontroll spela in.  

Repetitiva/varierade arbetsuppgifter  

Som svar på de frågeställningar informanterna fick kring de befintliga arbetsuppgifterna menar samtliga 

att de främst har en arbetsuppgift, vilket är att svara på inkommande samtal i telefon. Det framkommer 

även att andra arbetsuppgifter finns, såsom administrativa uppgifter, även om de förekommer mer 

sällan och inte finns tillgängliga för alla medarbetare. Informanterna lyfter att arbetsuppgifterna i sig 

inte har mycket variation utan att den variation som finns är i vilka frågor kunder vill få besvarade över 

telefon.  

Arbetsmiljöverket (2015) uppmanar arbetsgivare att undvika repetitiva och monotona arbetsuppgifter, 

däremot om det inte går att undvika bör arbetsrotation, extrainsatta raster och arbetsutvidgning vara 

något som inkluderas. En organisation bör därför eftersträva variation gällande takt, tyngd och 

arbetsrörelser för att ur ett långsiktigt perspektiv minska risk för skador. Därför blir utrustning och både 

psykisk och fysisk återhämtning extra viktigt. Ur detta hänseende sticker önskan ut som framkommit 

från informanter, att kunna variera sig med arbetsuppgifter som inte inkluderar att ta samtal vid sin 

arbetsstation.  

Det faktum att informanterna har en upplevelse av att de endast har en arbetsuppgift kan ses ur Karaseks 

och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell (Karasek och Theorell 1990). Arbetet kan då ses som 

enformigt och att upplevelsen av kontroll är låg, då de ej kan påverka sin egen arbetssituation. 
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Landsorganisationen i Sverige (2011) belyser även de området via en undersökning som utfördes med 

unga vuxna i åldrarna 18–26. Undersökningens resultat var att unga vuxna vill kunna växa och utvecklas 

på den arbetsplats de är verksamma på. Callcenterbranschen ser det ofta ut så att man har få 

arbetsuppgifter och har begränsade möjligheter att växa, vilket gör att detta är en utmaning för dagens 

organisationer inom branschen. 

I vårt resultat redovisades det alltså att flera av våra informanter upplevde att arbetet var monotont. Det 

fanns, som tidigare nämnt, en variation i de frågor kunder behöver hjälp med men att det efter en tids 

anställning inte fanns mycket mer att lära sig. Tidigare studier visar att det krävs belöningar och en 

attraktiv arbetsplats för att kunna behålla motiverad personal. Exempel kan vara möjligheten att 

avancera inom organisationen eller en tillgänglighet till andra arbetsuppgifter att varva mellan. Studier 

visar att arbetsplatser där det förekommer monotont arbete har en högre risk till att medarbetare 

sjukanmäler sig under korta perioder. 

Tidigare studier som presenteras av Leineweber et al. (2013) och Jack et al. (2006) lyfter möjligheten 

till interna utbildningar i syfte till att öka motivation hos medarbetare då det kan bidra till att de 

upplever en möjlighet att avancera inom organisationen och chans till mer varierade arbetsuppgifter. 

Detta kan i sin tur minska andelen sjukfrånvaro då författarna menar att just motivation är en av de 

större orsakerna till sjukfrånvaro.  

Brist på utmaningar/engagemang 

Ur perspektivet från Karaseks och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell (Karasek och Theorell 1990) 

upplever medarbetarna ett socialt stöd från sin chef och från sina kollegor. Det sociala stödet uttrycker 

i vilken grad man känner att relationen till sin chef fungerar, exempelvis att man upplever att det finns 

stöd att få som ger en bättre upplevelse på arbetet. Flera informanter uttryckte att de var tillfreds med 

samarbetet till sin chef, att det fungerade bra, vilket kan bidra till att man känner en gemenskap. Detta 

hänger även ihop med modellen KASAM (Svedberg 2016) då flera av våra informanter upplever att 

själva anledningen till att man går till arbetet är för att man känner en gemenskap och känsla av 

sammanhang i sin arbetsgrupp. Något som däremot kan påverka denna känsla av sammanhang är i de 

fall missförstånd eller konflikter uppstår med chef eller kollega, då det enligt Dew (2011) kan kopplas 

ihop med ökad andel korttidssjukskrivningar. 

I krav- kontroll- och stödmodellens del kring kontroll fokuseras på vilken typ av kontroll en medarbetare 

har över eget beslutsfattande (Karasek och Theorell 1990). En informant uttryckte en frustration att 

regler ofta sätts upp av andra som inte är på plats, exempelvis chefer som sitter på annan ort. Under 

stressiga perioder med långa telefonköer, där det ställs höga prestationskrav på medarbetare, kan högre 

frihet till att ta egna beslut öka känslan av kontroll och känslan av att man har stöd från chef och kollegor. 

Detta kan bidra till att man klarar av tuffa arbetssituationen bättre enligt modellen. 

Samtliga informanter upplever att organisationens sjukfrånvaro är hög och att den är extra hög under 

helger. De bakomliggande orsaker som informanterna nämner är främst kring arbetstiderna och den 

låga lönen. Något som däremot inte berörs av våra informanter kring just sjukfrånvaro är de aspekter 

som Dew (2011) lyfter som påverkansfaktorer kring sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Han menar via sin 

forskning att eventuella möjligheter till befordran, rädsla för uppsägning och hög arbetslöshet kan 

påverka sjukanmälningar och att medarbetare som arbetar i arbetsgrupper där man är mer beroende av 

varandra tenderar ha färre sjukanmälningar vilket är ofta förekommande hos unga vuxna. Detta går 

emot det som framkommit i vårt resultat, då en informant menar att arbetsplatsens stora antal anställda 

kan vara en anledning till den höga sjukfrånvaron då medarbetare kan uppleva att deras egen prestation 

inte har så stor betydelse. Känslan av att ens egna frånvaro inte märks av på det stora hela är därför 

extra intressant då organisationens medelålder är 24 år. Detta resultat blir därför extra intressant då det 

skiljer sig från Dews (ibid) angreppssätt och det han nämner kring yngre arbetskraft.  
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Indregard et al. (2018) tar i sin studie upp att servicerelaterade yrken idag, där direktkontakt med 

kunder förekommer, ställer krav på medarbetare när det kommer till den emotionella aspekten, att en 

psykologisk ansträngning behövs. Det presenteras att studier har visat att det finns en koppling mellan 

emotionell dissonans och sjukfrånvaro men menar att det går att arbeta förebyggande inom dessa 

områden som kan minska denna effekt. De lyfter även Human Resource Primacy, vilket kan förklaras 

som medarbetarnas upplevelse av, och omfattning av, organisationens personalarbete samt deras 

intresse för personalens välmående, menar författarna är en stor del av detta förebyggande arbete. Detta 

kan alltså kopplas ihop med en positiv organisationskultur och organisationens ansträngningar kring 

personalarbete och hur medarbetarna upplever att deras välmående tas i beaktning. Även den mentala 

trötthet som framkommer från informanterna går att härleda till Indregard et al. (2018) och de resultat 

de presenterar, då en emotionell dissonans kan skapa just mental trötthet, känslan av bristande energi 

och utmattning vilket leder till att medarbetare sjukanmäler sig. Detta innebär att organisationer 

behöver visa tydligt för sin personal hur de arbetar med dessa frågor, hur medarbetare kan få stöttning 

och att man bryr sig om personalen och deras välmående. Författarna visar även att sjukfrånvaro kan 

användas som en överlevnadsstrategi eller sista utväg för att kunna samla energi och undvika 

utmattning vilket en informant kallar för “andningsdag”, vilket blir en dag av sjukfrånvaro för att 

återhämta sig. 

Det framkommer även från en informant att det finns en tendens att medarbetare är mentalt utmattade 

eller upplever brist på motivation men att detta inte ses som en accepterad anledning till 

korttidssjukskrivning. Därför sjukskriver de sig på grund av fysiska skäl såsom förkylning, feber eller 

liknande. Detta går i linje med det Dew (2011) hävdar, att problematik kring exempelvis depression eller 

utmattning inte ses som legitim anledning vid korttidssjukskrivning. 

Ytterligare en aspekt kring sjukfrånvaro som framkommer från informanterna är att de upplever en 

nonchalans kring närvaro på arbetet. De menar att det nog är många som sjukanmäler sig på grund av 

att de helt enkelt inte har lust eller ork att dyka upp eller känslan av att andra också kommer att 

sjukanmäla sig. Det Hultin et al. (2011) kommit fram till är att om en medarbetare står inför en stressig 

dag kan risken för att den sjukanmäler sig öka vilket är något som framkommer från flera informanter. 

En informant nämner precis det Hultin et al. lyfter, att vetskapen om att man står inför en stressig dag 

på jobbet och dessutom känna att tiden för återhämtning mellan arbetspassen blir för kort resulterar i 

att man sjukanmäler sig. Det Vedaa et al. (2016) presenterar är att de medarbetare som har fokus på 

andra människor eller kunder och även har varierade arbetstider samt kort återhämtningstid mellan 

arbetspass även det kan skapa en mental trötthet som kan leda till sjukfrånvaro. Det som informanterna 

berättar om varierad arbetstid, återhämtningstid och sjukfrånvaro finns det alltså studier som bevisar, 

vilket kan hjälpa organisationer att rikta förebyggande insatser.  

En annan aspekt som framkommer i vårt resultat är det informanterna lyfter angående sjukfrånvaro. 

De tror att många medarbetare tänker att det inte spelar allt för stor roll om de dyker upp på arbetet 

eller sjukanmäler sig, då arbetet ändå kommer att utföras av andra. Detta är en problematik som 

organisationen behöver arbeta med. Genom att skapa samhörighet mellan medarbetare och 

organisation kan förståelsen för vilken relevans och inverkan den enskilde medarbetarens 

arbetsprestation har på arbetsgrupp och organisation öka. Resultat som presenterades av Leineweber 

et al (2013) visar att om medarbetare känner en högre samhörighet med kollegor och organisationen de 

arbetar för så tenderar andelen korttidssjukskrivna att minska.  

I boken Psykosocial arbetsmiljö och hälsa skriver Weman-Josefsson och Berggren (2013) att ens 

förmåga att sjukanmäla sig ökar om man ej känner att man trivs på arbetet eller står inför en stressig 

dag vilket flera av våra informanter nämner. De uttryckte just det, att om man stod inför en arbetsdag 

med mycket att göra och kände sig psykiskt trött så fanns det en utväg, för att undvika den höga 

arbetsbelastningen som man stod inför, genom att sjukanmäla sig.  
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Arbetsmiljö  

Då det kommer till våra frågor kring arbetsgrupp och arbetsplats önskade vi skapa en bild av hur det ser 

ut på plats hos organisationen. Våra informanter berättar att det är en god sammanhållning, att man 

arbetar nära varandra och det finns en god kommunikation inom arbetsgrupperna. Något som däremot 

framkommer är även att det finns delade åsikter kring vare sig man kan prata om både roliga och mer 

jobbiga samtalsämnen inom sina arbetsgrupper. Sveriges Kommuner och Landsting (2018) nämner en 

friskfaktor som socialt stöd och möjligheten till att känna tillit och förtroende till sina kollegor vilket i 

sin tur kan påverka personers hälsa och trivsel. I jämförelsen mellan informanter ses en skillnad vilket 

skulle kunna förklaras av att olika arbetsgrupper ser olika ut. Det kan även påverkas av de olika chefer 

som har ansvar för egna arbetsgrupper, där ledarstil kan lägga fokus på olika områden. En god 

arbetsmiljö minskar risken för korttidssjukskrivning då den anställda känner en organisatorisk 

samhörighet och kan identifiera sig med organisationen och känner ett ansvar mot sina kollegor enligt 

den tidigare forskning som har presenterats. 

Något som även framkommer från informanterna är att en spänd stämning kan upplevas mellan olika 

arbetsgrupper, då det sällan kommuniceras dem emellan. Det går att utläsa från informanternas svar 

att det finns en viss uttalad kultur, att det är öppet och socialt, däremot menas det även att man inte 

talar eller umgås arbetsgrupper emellan. Detta tyder på att det även finns en outtalad företagskultur 

som efterlevs och avgränsar den sociala interaktionen mellan medarbetare. Vidare lyfter en informant 

att den hierarkiska ordningen inte är ett hinder för kommunikation och relation till chefer eller 

medarbetare i andra roller. Det i sig kan vara en aspekt av företagskulturen som försöker öppna upp 

mellan olika avdelningar för att skapa en öppenhet mellan medarbetare. Det framkommer även att 

gruppcheferna arbetar för att skapa en rolig och motiverande kultur i de olika arbetsgrupperna. Detta 

kan härledas både till krav-, kontroll- och stödmodellen (Karasek och Theorell 1990) samt till Toivanens 

teori från 2015 kring arbetslivets nyckelfaktorer, där tre av dessa är motivation i arbetet, samarbete och 

god kommunikation som hänger ihop med trivsel inom en organisation och en medarbetares hälsa. 

Våra informanter uttrycker att god hälsa både handlar om det fysiska och det mentala samt att det 

behövs en balans mellan arbete och fritid. Det framkommer att stress och trötthet förknippas med dålig 

hälsa och några av informanterna inkluderar dålig fysik och lägre fysisk aktivitet som en aspekt som 

påverkar. Världshälsoorganisationens förklaring från 1948 av hälsa kan tyckas utopisk av många, då 

man kan se sin egen hälsa som god, trots att man inte anser sig själv uppfylla alla hälsokriterier. Detta 

hänger även ihop med Prevents begreppsförklaring kring hälsa från 2015, där bland annat mental 

stabilitet och att känna livsglädje inkluderas, vilket lyfts från en informant, att det är viktigt för att 

uppleva sin egen hälsa som god. En informant lyfter även vikten av reflektion och återhämtning, att det 

är viktigt att själv känna efter hur man mår och prioritera att ta tid till att återhämta sig för att klara av 

stressiga perioder på arbetet. Detta lyfter även Prevent (2015) som viktigt för att minska risken för 

långvarig och kronisk stress. Tidigare studier såsom Leineweber et al. (2013) och Vedaa et al. (2016) 

nämner också vikten av tid till återhämtning vid hög arbetsbelastning och varierade arbetstider för att 

förebygga sjukfrånvaro. 

Arbetsmiljön på arbetsplatsen förklaras av informanterna som generellt god då förutsättningar och 

motivation skapas för fysisk aktivitet via bland annat tävlingar och aktiviteter såsom gemensamma 

promenader på raster samt uppmuntran till att laga hälsosam mat. Att främja hälsosam kost kan vara 

av särskild vikt, då en informant uttryckte att det ofta förekommer fika på arbetsplatsen vilket har 

resulterat i att vissa har ökat i vikt. Samtidigt lyfter flera informanter att problematik finns kring 

ventilation, temperatur, solljus, hög ljudnivå, ögonansträngning vid datorskärmar och att medarbetare 

sitter kvar vid sina arbetsplatser vid rast. 

Andra aspekter som lyfts fram är att det önskas mer ergonomiska stolar och trådlösa hörlurar till 

arbetsplatsen som kan förbättra arbetsmiljön då möjligheten till att röra sig mer under arbetsdagen. 

Detta hänger ihop med det Toivonen (2015) menar kan vara en viktig punkt då organisationer behöver 

sikta mot att tillgodose de behov som medarbetarna har för att i sin tur skapa en friskare kontorsmiljö 
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och därmed friskare medarbetare. Toivonen menar vidare att hälsosamma beteenden bidrar till ett 

hållbart arbetsliv. Två exempel från en informant som tyder på att organisationen försöker skapa mer 

hälsosamma beteenden är anordnade stå-tävlingar och införandet av gemensamma promenader. Ett 

annat exempel är att organisationen har skapat separata miljöer där medarbetare kan ta rast både i lugn 

och ro men även aktiveras via roliga aktiviteter såsom tv-spel, för att främja att personalen går från sin 

arbetsstation vid rast. Feelgood (2013) nämner även vikten av att förebygga stress och belastningsskador 

som viktigt, vilket kan göras på olika sätt. En informant lyfter att medarbetarna har fått information om 

hur man kan tänka ergonomiskt i sitt arbete.  

För att kunna se över sina möjligheter till investeringar, i exempelvis ergonomiska stolar, kan det vara 

av intresse för organisationen att ta fram personalekonomiska argument. Via detta kan man påvisa att 

investeringar för en bättre arbetsmiljö kan förbättra situationen för de anställda. Att dessutom kunna 

presentera för sin personal hur den ekonomiska situationen ser ut via hälsobokslut eller årsredovisning 

med tyngd på personalekonomi, kan det nog ses som något positivt för personalen. De skulle då få ta del 

av information som visar vart det investeras pengar inom organisationen. Det behövs ett långsiktigt 

perspektiv när det handlar om personalekonomi och ett arbete kring att minska sjukfrånvaron. När man 

gör personalekonomiska uträkningar kan det bli lättare för ledning och högre chefer att förstå värdet i 

att göra investeringar i personalen. 

Förändrade arbetstider  

Samtliga informanter tenderar att lägga mycket fokus på arbetstiderna och att dessa påverkar 

medarbetare på flera olika sätt. De varierade arbetstiderna försvårar planering och struktur i vardagen 

då schemaläggningen sker månadsvis. Däremot förklarar en informant att detta är branschstandard när 

det kommer till öppettiderna som organisationen har, att det är svårt att påverka då öppettiderna kräver 

att medarbetare finns på plats mellan klockan 08.00 och 21.00 på kvällen. Det går att utläsa från svaren 

i resultatet att mer regelbundna arbetstider är en önskan men att det är underförstått att det är svårt på 

grund av organisationens öppettider och den branschstandard som finns.  

Att ta i beaktning när det kommer till arbetstider är det Vedaa et al. (2016) lyfter kring varierade 

arbetstider och återhämtningstid. Författarna menar att kort återhämtningstid mellan arbetspass i 

kombination med varierade arbetstider kan kopplas samman med sjukfrånvaro. En tolkning av de svar 

som våra informanter lämnar kan vara att medarbetare generellt sett drar sig för att arbeta kvällspass 

då det finns en hög risk för övertid, speciellt i perioder när sjukfrånvaron är hög, vilket kan skapa en ond 

spiral eftersom det ökar arbetsbelastningen på de medarbetare som är på plats. Övertid kan även göra 

att medarbetare känner att återhämtningstiden är för kort för att göra sig mentalt redo för nästa 

arbetspass. En sådan problematik kan som tidigare nämnt påverka både sömn och känsla av utmattning 

(ibid).  
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Diskussion 

Nedan följer ett avsnitt inkluderande en metoddiskussion som presenterar de fördelar och nackdelar 

som finns för den metod vi valt för denna studie. Avslutningsvis presenteras de slutsatser som går att 

dras från denna studie och förslag på vidare forskning. 

En datainsamlingsmetod som hade kunnat vara ett alternativ till de individuella intervjuer vi valde att 

genomföra är gruppintervjuer. En fördel med det är att det är tidseffektivt, man får upplevelser från 

flera personer vid samma tillfälle. I denna studie tog vi ändå beslutet att genomföra individuella 

intervjuer då vi inte ville riskera att informanter ansåg ämnet vara för tabubelagt för att prata öppet om 

i grupp. Vid de individuella intervjuerna valde vi istället att lägga vikt vid att skapa en trygg och öppen 

miljö där informanterna kunde prata fritt via telefonintervjuer. 

Studien kommer i förlängningen att verka som ett underlag för uppdragsgivarens framtida arbete som 

syftar till att öka frisknärvaron på arbetsplatsen. Därmed skulle studien kunna ses som en delstudie 

eftersom man i ett efterföljande skede kommer gå vidare med att behandla medarbetarnas syn på 

möjliga orsaker samt de förslag som kommit in för det framtida arbetet. Däremot anser vi att studiens 

resultat och bidrag om ämnet är nog kraftfullt och värdefullt för att kunna stå för sig självt. Studien fyller 

inte endast en funktion för den studerade arbetsplatsen utan är även ett bidrag till callcenterbranschen 

i stort då det finns andra organisationer som har höga omkostnader i och med sjukfrånvaro och därmed 

kan ta hjälp av studiens resultat.  

De kunskapsbidrag som kan riktas mot callcenterbranschen och andra organisationer är hur 

medarbetare påverkas av oregelbundna arbetstider och den mentala arbetsbelastningen. En 

framgångsfaktor som framkommer är den sammanhållning som finns i arbetsgrupper och till närmast 

chef, vilket därför kan ses som en nyckelfaktor för god hälsa.  

Något som organisationen kan arbeta vidare med är att skapa fler gemensamma utrymmen som är 

lättillgängliga för interaktion för att locka medarbetare från sina arbetsstationer oftare och därmed få 

paus från ögonansträngning vid datorskärm och stillasittande arbete. Vidare kan organisationen arbeta 

för är att öka möjligheten till varierande arbetsuppgifter så att fler medarbetare kan växla mellan arbete 

i telefon och exempelvis administrativa arbetsuppgifter som inte kräver social interaktion på samma 

sätt.  

Vårt resultat visar att branschstandarder förekommer och våra informanter berättar att andra 

arbetsplatser inom branschen har liknande arbetssituationer och förutsättningar vilket gör att vårt 

resultat är generaliserbart. Unionen (2009) belyser även att personal inom callcenterbranschen 

generellt har de lägsta lönerna av deras medlemmar av alla yrkeskategorier för tjänstemän och att på 

vissa företag kan även arbetsvillkor såsom arbetstider och arbetsmiljö vara utmanande för medarbetare. 

Metoddiskussion 

De telefonintervjuer som genomförts i denna undersökning varade ungefär 45–60 minuter för att kunna 

behandla de olika områden som önskades. Bryman (2011) menar att telefonintervjuer idealt bör hållas 

korta men i detta fall gjordes bedömningen att ta vara på möjligheten att ställa fler frågor som kan vara 

relevanta för studiens syfte. Ytterligare anledning till att hålla längre telefonintervjuer istället för 

intervjuer på plats hos arbetsgivaren var för att bevara anonymiteten hos våra informanter. 

Telefonintervjuer var därför det bästa alternativet för att inte avslöja våra informanters identiteter.    

När det kommer till telefonintervjuer menar Bryman (2011) att det finns vissa utmaningar eller negativa 

aspekter att ta hänsyn till. Exempel på detta kan vara om någon har hörselsvårigheter, vilket vi var 

beredda på att bemöta med förslag på fysisk träff på annan plats än på arbetsplatsen, för att underlätta 

för intervjupersonen utan att riskera anonymiteten.  
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Bryman (ibid) nämner även fördelar med att genomföra telefonintervjuer, vilket är att det kan bidra till 

att svaren blir mer sanningsenliga när det kommer till känsliga frågor vilket vi upplevde stämde, då 

informanterna gav öppna och genuina svar. En annan aspekt vid genomförande av telefonintervjuer är 

risken att personer ser denna form av intervju som inte lika utförlig och omfattande och att en stämning 

kan skapas av att man ej ska ge så djupgående svar (ibid). Vi var dock noggranna med att ställa 

följdfrågor ifall vi kände att vi ej kom in på djupare upplevelser. Ytterligare en fördel med denna form 

av intervju är att forskare i mindre grad påverkar informanterna i form av kroppsspråk eller 

ansiktsuttryck (ibid).  

Något som kan diskuteras är anledningen till den avgränsning som gjorts i urvalet när det kommer till 

medarbetare med chefsroll. Detta var ett medvetet val som gjordes då dessa medarbetare ofta har en 

annan insikt och förståelse kring ämnet. Dessa medarbetare har mest troligt även bättre koll på de 

aktiviteter som redan genomförs och tanken som finns bakom, för att öka frisknärvaron på 

arbetsplatsen. Det andra valet som avgränsade urvalet till att inte inkludera deltidsanställda gjordes för 

att dessa medarbetares engagemang, inblick och erfarenheter kan variera stort då deras mängd 

arbetstimmar per månad kan vara väldigt olika. Båda dessa grupper av medarbetare kan vara av intresse 

att studera, däremot anser vi att detta skulle resultera i en helt annan studie, en mer jämförande sådan 

utifrån olika perspektiv.  

Slutsatser 

Denna studies viktigaste slutsatser är att arbetstiderna samt medarbetarnas mentala hälsa är kopplat 

till den korttidssjukfrånvaro som finns på arbetsplatsen. Informanterna menar att schemaläggningen 

och deras arbetstider är ett viktigt område för arbetsgivaren att fokusera på, då alla informanter går in 

på ämnet relativt djupgående. Det finns en underliggande förståelse kring att det är en svår fråga att 

arbeta med tack vare den branschstandard som finns kring öppettider, däremot kommer förslag kring 

hur arbetet med området kan förbättras. Exempel på detta är att lägga schema längre fram i tiden, så 

det blir lättare för personalen att planera sin fritid samt byta pass mellan varandra för de som helst inte 

vill arbeta kväll då det uttrycks att det finns många som önskar göra det på grund av den extra ersättning 

som ges i form av OB. De bakomliggande orsakerna enligt medarbetare inom callcenterbranschen är 

schemaläggning samt deras möjlighet att kunna påverka sin egen arbetssituation, att den möjligheten 

känns begränsad. 

Samtliga informanter lyfter problematik kring mental trötthet och psykiskt välmående och att många 

nog har det jobbigt med det, speciellt när man arbetar kvällspass. Detta påverkas mycket av att tiden för 

återhämtning upplevs som för kort samt att tid för sina fritidsintressen uteblir vilket bidrar till ökad 

korttidssjukfrånvaro. Att arbetet är monotont och inte har så mycket variation påverkar motivationen i 

arbetet och upplevelsen av att man snabbare blir uttråkad och less och att allt detta påverkar den höga 

korttidssjukfrånvaron. 

Arbetsplatsen arbetar i dagsläget rätt omfattande med frågan kring arbetsmiljö och hälsa där en särskild 

grupp anordnar aktiviteter och insatser för medarbetarna. Det som kan ses som extra intressant kring 

detta arbete är att vissa informanter inte går in på det överhuvudtaget samtidigt som de som nämner 

det under intervjuerna menar att det är insatser som många tenderar att inte delta i då det är belagda 

under deras raster. En informant menar att de har så pass få och korta raster redan vilket gör att man 

helst lägger den tiden på annat såsom att utföra privata ärenden eller återhämtning. Samma informant 

lyfter en önskan om fler kortare raster för att kunna återhämta sig mellan samtal, då två timmar i sträck 

med inkommande samtal är väldigt utmattande. Återhämtning mellan arbetspass är alltså en önskan 

från informanten men det går även att se ett behov av riktlinjer för vart raster ska spenderas, både för 

personalens välmående men även för att undvika att störa kollegor. Detta skulle kunna minska 

utmattning och korttidssjukskrivningar. Det framkommer även att mer fokus skulle kunna ligga på att 

dessa aktiviteter kring hälsa och arbetsmiljö fokuserar mer på tävlingar, då fler blir motiverade att delta 

då. Något som även skulle kunna få fler att intressera sig för dessa aktiviteter är att få medarbetarna 

själva mer inkluderade i vilka aktiviteter som väljs ut och hur de utformas.  
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Förslag till vidare forskning 
Som tidigare presenterat finns en önskan hos informanterna att få mer återkommande arbetstider samt 

att schemaläggning tillhandahålls mer än en månad i förväg, då det underlättar planering i privatlivet. 

Detta skulle därför vara intressant att utforska vidare, för att se om det finns alternativa metoder för 

schemaläggning. Att dessutom utforska möjligheter till att variera arbetsuppgifter, för att se om det 

skulle skapa bättre trivsel hos medarbetare.  

För vidare forskning kan det även vara av relevans att utforska hur utbildning kan öka kunskap och ge 

de verktyg som behövs för att på individnivå kunna hantera hög arbetsbelastning, stress och höga 

prestationskrav och vad det ger för resultat. Detta skulle kunna agera som en preventiv insats för att i 

förväg motverka sjukfrånvaro och omkostnader i samband med detta.  

Det kan även vara intressant att utforska i vilken grad organisationer idag väljer att outsourca denna typ 

av funktion, alltså callcenter eller så kallad kundtjänst och hur det påverkar medarbetare. En annan 

aspekt som kan vara intressant för framtida forskning är att se över i vilken omfattning organisationer 

inom callcenterbranschen idag väljer att hyra in arbetskraft istället för att själva anställa personal samt 

dess påverkansfaktorer. En sådan granskning kan belysa hur dessa typer av anställningar påverkar 

individen, då det är vanligt inom denna bransch att det är låg genomsnittsålder och låg medellön, som 

tidigare presenterat av Unionens lönestatistik (2009). 
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Bilaga 1  

Informationsbrev 

 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

För telefonintervju med medarbetare på XX 

Informantnr:   Datum:  

1 Intro & information angående deltagandet 

Hej XX!  

Linda Svedin/Mathilda Elfvendahl här från Umeå Universitet. Tack igen för att du vill delta i vår 

undersökning!  

Och som du vet från den information du fått tidigare så pratas vi vid idag då jag och min studiekamrat 

Linda Svedin/Mathilda Elfvendahl genomför en undersökning om korttidssjukfrånvaro och hälsa på XX 

som vi gör i samband med vårt examensarbete på Umeå Universitet.  

Agendan för den här intervjun idag lyder som så, att jag kommer börja med att gå igenom några punkter 

kring ditt deltagande och lite information om vår undersökning innan vi går in på de intervjufrågor som 

du kommer att få svara på. Intervjun kommer att ta ca. 45–60 minuter.  

Men allra först skulle jag vilja kolla med dig så det är okej att jag spelar in det här samtalet? Ja/Nej 

Så du vet så kommer inspelningen att tas bort inom de kommande 2 månaderna, efter att vår analys har 

genomförts. Och dessutom kommer ingen annan än jag och Linda/Mathilda som jag skriver 

tillsammans med att ha tillgång till inspelningen under den tiden.  

Syftet med denna undersökning är att utforska hälsa, korttidssjukfrånvaro och frisknärvaro (på XX) 

utifrån uppsatta intervjufrågor och vi vill med dessa frågor få en större förståelse för dina uppfattningar 

och dina upplevelser.  

Vi kommer att beröra dessa områden genom att intervjua dig och 4 st. personer till och din medverkan 

kommer att bidra till ökad förståelse inom dessa områden som kan ligga till grund för framtida 

personalarbete på XX och vidare forskning.  

Information som framkommer via denna intervju kommer att behandlas med anonymitet och 

konfidentialitet vilket betyder att all information som kan identifiera personer kommer anonymiseras. 

Dina personuppgifter kommer ej att delas till någon obehörig part och de som är behöriga är då jag och 

min studiekamrat Mathilda/Linda.  

Vi har nu några punkter som vi vill att du muntligen ska acceptera och bekräfta att du 

tagit del av innan vi går vidare med intervjufrågorna.  

● Du deltar frivilligt och är medveten om att du kan avsluta ditt deltagande när som helst under 

intervjuns gång eller hoppa över en fråga.  

● Du deltar utan påtryckningar från andra individer. 



 

 

● Du är medveten om att de svar som framkommer under intervjuns gång presenteras 

sekretessbelagt och att ditt namn inte kommer att finnas med i den slutgiltiga rapporten. 

● Och som jag sa nyss så kommer intervjun att spelas in för vår sammanställning och analys 

men den kommer sedan att raderas inom 2 månader från intervjutillfället. 

● Du bekräftar att du är över 18 år. 

Så nu när du fått höra dessa punkter, har du några funderingar eller känns allt okej så du kan samtycka 
till ditt deltagande, bekräfta att du tagit del av informationen och accepterar att vi får behandla och 
presentera dina svar i vår rapport? Ja/Nej 

Intervjun kommer att innehålla olika delar och efter den här första introducerande delen går vi in lite 
mer på dig som person, där ska du få berätta lite kort om hur länge du har arbetat på din arbetsplats och 
liknande innan vi går vidare till frågor som berör områdena arbetsgrupp och arbetsplats, hälsa och 
sjukfrånvaro. I slutet kommer det sedan finnas utrymme för dig att ställa frågor eller att lägga något om 
du vill det.  

 

2 Intervjupersonen 

Min första fråga är hur gammal du är?  

Hur länge har du arbetat på XX? 

Är det här ditt första heltidsarbete?  

Hur lång erfarenhet har du av callcenterbranschen?  

Hur kom det sig att du valde att börja arbeta på XX och på just den här arbetsplatsen? 

Kan du beskriva din roll och dina arbetsuppgifter? 

Känner du dig tillfreds med din roll och dina arbetsuppgifter?  

Finns det något du skulle vilja förändra, när det kommer just till din roll och dina arbetsuppgifter?  

Känner du att du har variation i dina arbetsuppgifter?  

Finns det något kring just arbetsuppgifterna du skulle vilja förändra?  

Om ja, skulle det påverka din arbetsmiljö?  

Hur ser dina arbetstider ut?  

Hur upplever du din arbetsbelastning?  

Känner du att du kan påverka din arbetssituation?  

 

3 Arbetsgrupp & arbetsplats 

Hur skulle du rent generellt beskriva arbetsmiljön på XX?  

Talar du och dina kollegor om hälsa? 

Är det mycket eller lite ni talar om det skulle du säga?  

Vad upplever du är den allmänna uppfattningen om hälsa i arbetsgruppen?  



 

 

Talar du och dina kollegor om er arbetsmiljö?  

Är det mycket eller lite ni talar om det skulle du säga?  

Vad upplever du är den allmänna uppfattningen om er arbetsmiljö? 

Vad skulle kunna förbättra er arbetsmiljö?  

Hur upplever du att sammanhållningen är inom din arbetsgrupp?  

Kan man t.ex prata om både roliga och mindre roliga saker i gruppen?  

 

4 Hälsa 

Vad innebär hälsa för dig?  

Vad innebär att man har en bra hälsa? Kontra dålig hälsa för dig? 

Har du några strategier för att må bra? 

Hur upplever du din hälsa på din arbetsplats? 

Vad gör du för att hitta en bra balans i livet mellan arbete, återhämtning och fritid?  

 

5 Sjukfrånvaro 

Hur skulle du bedöma arbetsplatsens sjukfrånvaro i dagsläget? (Hög eller låg?) 

Hur påverkar det din arbetssituation?  

Vad är den största anledningen till att man sjukskriver sig på XX tror du?  

Upplever du att det finns något återkommande mönster? (T.ex. är det högre sjukfrånvaro före eller 
efter helg/högtider eller i samband med semester?) 

Tror du att det, över det du redan nämnt, finns några andra bakomliggande orsaker till att man 
sjukanmäler sig på din arbetsplats? (T.ex. arbetsmiljö, samarbete med chefer, arbetstider...)  

Vad brukar vara den främsta anledningen till att du sjukanmäler dig?  

Vad upplever du att XX gör i dagsläget för att minska den korttidssjukfrånvaro som finns?  

Vad tror du att XX i framtiden kan göra för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron på 
arbetsplatsen? (Har du några konkreta förslag på vad de kan göra?) 

 

6 Avslutning 

Då har vi bara en avslutande fråga kvar, och det är om du har några funderingar eller något annat rent 
generellt du känner att du vill berätta eller lägga till utöver det vi redan pratat om?  

 

Men då vill jag tacka för din medverkan och för att du tog dig tid att svara på våra frågor!  



 

 

Och om du har några funderingar framöver så kan du nå oss via vår mail xx@gmail.com    

Tack igen och ha en fortsatt fin dag!  

 

mailto:xx@gmail.com

