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FÖRORD 

Att skriva är att utge sig för att ha något att säga. I all 
blygsamhet måste ändå erkännas att jag genom denna avhandling 
avslöjar en sådan förmätenhet. Jag hoppas dock att de frågor 
texten behandlar är viktiga inte bara för sociologer utan även 
för vanligt folk i deras dagliga arbete. 

Människans relation till arbetet är en omfattande och i sann 
bemärkelse evig fråga. Jag kommer bara att kunna toucha dess 
hela vidd. Det lilla jag åstadkommit kunde jag inte heller ha 
uppnått utan bistånd från många anhöriga, vänner och arbets
kamrater . 

Jag vill dock börja med att tacka fackklubbar och administrativ 
personal vid Algots Nords olika enheter samt personal vid arbets
förmedlingarna i Skellefteå, Norsjö och Lycksele för att de sam
arbetade så bra när 1Algotsprojektet' genomfördes. Arbetsmark
nadsdepartementets EFA-grupp och senare också Arbetarskydds
fonden har bidragit finansiellt till att göra avhandlingen 
genomförbar. 

När det gäller det vetenskapliga innehållet vill jag främst 
tacka min handledare Rune Åberg för hans stöd, inträngande kom
mentarer och sunda skepsis mot vissa vildflugna idéer. Bengt 
Furåker och Staffan Marklund har läst noga och kommit med 
många besvärande men nödvändiga kommentarer. Georg Karlssons 
metodologiska uppfostran och positiva hållning kunde jag inte 
varit förutan. 

Forskningsarbetet vid sociologen bygger mycket på våra oppo
sitionsgruppers engagemang och intresse. Ett hjärtligt tack 
till alla som i dessa sammanhang givit uppslag eller rättat 
felaktigheter. 

Avhandlingen bär en empirisk prägel. Detta hade inte varit möj
ligt utan Anders Pilebros och Kjell-Göran Holmbergs stora da
torkunnande. Anders har också utarbetat underlaget för den bort
fallsanalys som förekommer i kapitel 3. Flera andra har också 
bidragit till att underlätta den datoranvändning som krävts. 
Lars Höglund, Johnny Karlsson och Olle Persson har givit ins
piration och hjälp just i detta avseende. 



Anna-Britta och Kim Gabrielsson har översatt sammanfattningen 
till engelska och Abby Peterson har givit engelskan en ameri
kansk nyans i en sista översyn. 

Else-Marie Jarl skrev ut det första manus jag åstadkom. Det 
måste vara minst tio år sedan. Figurer har förtjänstfullt 
tecknats av Gun Nylund och Aulikki Paajanen. För omfattande 
tabellbearbetning och slutlig utskrift har Barbro Hedlund och 
Britt Andersson svarat. Mångfaldigandet av avhandlingen har 
Eric Andersin, Göran Söderberg och Thomas Ågren stått för. 
Ett varmt tack till Er alla för uppoffrande insatser. 

Sist men inte minst, en uthärdande familj. Margaretha, Fredrik 
och Rikard - tack för Ert stöd. 

Trots att jag nu konstaterat att vad som här föreligger skulle 
varit omöjligt alla dessa nämnda förutan, bär jag själv hela 
ansvaret för allt i denna avhandling. 

Umeå i mars 1985 

Jonas Höög 
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1 INLEDNING 

Har man högre sjukfrånvaro om man vantrivs på jobbet? Vilken be
tydelse för frånvaron har olika faktorer i arbetsmiljön eller i 
individens sociala situation? Hur påverkar anspråk och värde
ringar upplevelsen av arbetsmiljön och frånvaron från arbetet? 
På vilket sätt hänger dessa olika betingelser samman? Påverkar 
de olika typer av frånvaro på olika sätt? 

Frågor av detta slag utgör ämne för avhandlingen. Bakgrunden 
till valet av problemområde är dels den ständiga aktualitet och 
det allmänna intresse frågorna har, dels att de berör generella 
beteendevetenskapliga problem som t ex förhållandet mellan sub-
jetkiva och objektiva betingelser för mänskligt handlande. 

Till bakgrunden hör också det tilltagande intresset för arbets
livsfrågor under 1970-talet. Den ökade uppmärksamheten på ar-
betsmiljöproblem, påkallad inte minst genom sociologiska under
sökningar som t ex Dahlström/Gardells "Teknisk förändring och 
arbetsanpassning11 (1970) eller S0FIfs Levnadsnivåundersökning, 
följdes upp av omfattande arbetsmiljölagstiftning och bildandet 
av institutioner som arbetarskyddsfonden och arbetslivscentrum. 
Detta har resulterat i en omfattande forsknings- och utrednings
verksamhet, ofta med dessa organ som initiativtagare eller till-
skyndare. 

För intresserade finns denna utveckling beskriven i en väldoku
menterad rapport "Beteendevetenskaplig arbetslivsforskning" 
(ASF 1983:6). Tidigare har arbetsvetenskapens tillväxt i 
Sverige och övriga Norden kartlagts av bl a Sten Johansson i 
en utredning för UHÄ1s räkning, av Lennart Erixon i en genom
gång av "Arbetsmarknadsforskningen i Norden" (1978:20 del 3) 
och av Berglind/Tunevall i "Arbetssociologi i de nordiska län
derna" (1982). 

Den svenska arbetssociologins tradition har speciellt spårats 
av Gunnarsson (1980) i en noggrann och lärorik genomgång medan 
Björkman/Lundqvist (1981) med en mer kritisk ton och i mer pamf-
lettartad form skärskådar trender och motsättningar i traditio
nens utveckling. 

Vid sociologiska institutionen i Umeå, bedrevs redan under senare 
delen av 60-talet undervisning i specialkurser i arbetssociologi. 
Det första större forskningsprojektet vid institutionen hade också 
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en inriktning mot ett arbetssociologiskt problem, rörligheten 
på arbetsmarknaden. I samband med att resultaten från detta 
projekt diskuterades väcktes tanken på att göra ytterligare en 
studie av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och framför allt 
dessas konsekvenser. 

Vid detta tillfälle riktades intresset mot effekterna av loka
liseringar av företag till olika regioner. Till utredningsfall 
valdes statens och Algots etablering av tre textilfabriker i 
Västerbotten. Projektet kom att kallas "En utvärdering av kon
fektionsföretaget Algots etablering i Västerbotten" och inrik
tades mot en bedömning av lokaliseringens effekter på tre olika 
nivåer: samhällsekonomiska effekter, effekter på arbetsmarkna
den samt effekter på individnivå. Som en av de viktigaste kon
sekvenserna för individerna räknades den betydelse arbetet ha
de för dem. Tillfredsställelsen i arbetet bedömdes därför av 
projektgruppen vara en central faktor för en värdering av lo
kaliseringens betydelse för individen. Upplevelsen av arbetet 
kom också att ges stort utrymme i den datainsamling som före
togs inom projektet. Även frånvaro betraktades som en viktig 
indikator på arbetets förmåga att möta de behov individerna 
riktade mot arbetet. 

Projektet avrapporterades i ett kapitel i "Arbetsmarknadspoli
tik i förändring", SOU 1978:60 kap 10, där undertecknad svarar 
för ett avsnitt betitlat "Arbetsupplevelsen bland de anställda 
vid Algots Nord". I avsnittet analyseras de Algotsanställdas 
bedömning och uppskattning av sitt arbete. Denna arbetsupple-
velse jämförs med andra gruppers, som vid samma tid som lokali
seringen genomfördes var registrerade vid arbetsförmedlingar
na som arbetssökande men erhöll andra arbeten. 

Analysens resultat blev att de som under tidsperioden fick and
ra anställningar upplevde en betydligt större tillfredsställel
se i arbetet än de Algotsanställda. Det var framför allt ar
betsuppgifternas karaktär och möjligheten att påverka sin ar
betssituation, som ledde till att de Algotsanställda var mer 
missnöjda. Bland de Algotsanställda fanns dock stora skillna
der i hur arbetet upplevdes. De yngre, en grupp som var ovan
ligt stor vid företaget, var starkt missnöjda, medan de äldre i 
stort sett hade en positiv uppfattning av arbetet. Detta tolka
des så att faktorer utanför arbetet kunde ha stor betydelse för 
hur uppfattningar av ett arbete formas. I analysen berördes ock
så frånvarons samband med olika uppelvelser av arbetet och ar
betsmiljö. 
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I samband med denna studie kunde konstateras att forsknings
problemen kring arbetstillfredsställelse och frånvaro var 
mångfassetterade och relationerna mellan de faktorer som in
volverades i dem var komplexa. Behovet av forskningsinsatser 
som strävade efter att sammanbinda dessa olika faktorer och i 
övergripande analyser pröva olika hypoteser och frågeställ
ningar tycktes vara stort. 

Vid samma tidpunkt som Algotsprojektet avrapporterades formule
rades vid Arbetarskyddsfonden ett forskningsprogram "Sjukfrån
varo och arbetsmiljö11 (1978). Där uttrycks vikten av att på ett 
mer ingående sätt studera relationerna mellan arbetsmiljö och 
sjukfrånvarons nivå och förändring. Man intresserade sig sär
skilt för hur den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och 
möjligheterna till inflytande påverkar frånvaron. Även externa 
faktorer, som t ex rörligheten på arbetsmarknaden, poängterades 
dock som viktiga att studera. Bland många andra projekt har ar 
betet med föreliggande avhandling åtnjutit visst stöd från ASF 
inom ramen för detta forskningsprogram. 

Programmet var en följd av ett samarbete mellan LO och SAF som 
på initiativ av dessas medicinska enheter inleddes 1971, då en 
utredning om behovet av forskningsinsatser kring sjukfrånvaron 
i arbetslivet tillsattes. Detta samarbete har utvecklats vidare 
inom arbetarskyddsfondens ram. 

Vid sidan av detta samarbete har dock under hela 70- och även 
på 1980-talet pågått en intensiv debatt kring sjukfrånvarons 
orsaker. Aktörer i den debatten har framför allt varit LO och 
SAF samt dessa närstående forskare. En sammanfattning av stånd
punkterna i och förloppet hos denna debatt ges i Herloff (1982 c 
s 21). Grovt sett kan man säga att arbetarrörelsens represen
tanter i debatten hävdat att arbetsmiljön och arbetsglädjen är 
mest betydelsefull för sjukfrånvaron medan arbetsgivarsidans 
talesmän framför allt pekat på reformer inom sjukförsäkringsom
rådet och förändrade värderingar bland de anställda som de vik
tigaste faktorerna. 

Positionerna måste karaktäriseras som relativt låsta. Detta 
åskådliggörs av de olika politiska förslag rörande sjukförsäk
ringen som borgerliga och socialdemokratiska regeringar fört 
fram under 80-talet. Sjukförsäkringen tycks detta år återigen 
bli en viktig avtals- och valfråga. En sak har dock parterna 
kunnat enas om och det gäller just behovet av mer kunskap om 
om dessa frågor. 
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De divergerande uppfattningarna om frånvarons orsaker bland 
politiker och arbetsmarknadsparter återspeglas i osäkerhet och 
motstridiga åsikter bland forskare. Åsiktsskillnaderna rör 
bland annat arbetstillfredsställelsens samband med sjukfrån
varo. 

Den traditionella uppfattningen, emanerande från Mayo (1933) 
och Hill & Trist (1953), är att arbetstillfredsställelse har 
en 'negativ* effekt på frånvaron, dvs hög tillfredsställelse 
leder till låg frånvaro. På senare tid har dock en annan upp
fattning ökat sitt inflytande. Det är ett walesiskt forskarlag 
under ledning av Nicholson (1976) som i ett flertal arbeten be
stämt hävdar att arbetstillfredsställelse inte har någon in
verkan på variationer i sjukfrånvaro. Denna uppfattning har 
också av svenska forskare, t ex Ander & Edgren (1978), fram
förts som en möjlig förklaring till vissa misslyckade försök 
att påvisa samband mellan tillfredsställelse och frånvaro. Det 
finns således goda skäl att ytterligare skärskåda problemställ
ningen i fråga. 

I samband med en utplåning av frånvarokurvan tycks dock det 
allmänna intresset för frågan falnat något. Det finns, menar 
vi, ändå tecken som tyder på att man bör fortsätta att ägna 
frånvaron uppmärksamhet. Vid en europeisk socialförsäkrings
konferens i juli i år ställde man frågan: 'Håller industri
ländernas sociala svångremspolitik på att bädda för en sjuk
domsexplosion och massiv förtidspensionering? (se DN 4/7 
1984 s 8). Den sjunkande frånvaron antas här bero på att de 
försäkrade inte vågar utnyttja sina rättigheter eftersom ho
tet om arbetslöshet är så starkt. Detta leder på sikt till 
att de blir allt sjukare och till sist tvingas till väldigt 
långa sjukskrivningar eller förtidspensionering. Samhällets 
och individens kostnader skulle på detta sätt i det långa 
loppet bli högre än i alternativfallet där en 'normal' sjuk
skrivning skulle verka förebyggande. 

Andra inslag i utvecklingen under 80-talet pekar också på ett 
ökat behov av kunskap i dessa frågor. Som exempel på sådana 
kan nämnas en ny utbildning inom samhällsvetenskaplig fakul
tet med anknytning till ämnesområdet, nämligen linjen för 
personal- och arbetslivsfrågor. Även utbyggnaden av den till 
arbetslivet knutna hälsovården, t ex statshälsan, kommunhäl
san och företagshälsovården torde leda till ett ökat behov av 
forskning kring nämnda problem. 
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Det övergripande syftet med denna avhandling är därför att 
bidra till kunskapsbildningen inom det område av arbetsso-
ciologin men även angränsande vetenskapsområden där proble
met att förklara och förstå arbetstillfredsställelse och 
sjukfrånvaro behandlas. 
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2 UTGÅNGSPUNKTER 

2.1 Perspektiv 

Frånvaro från arbetet är inget nytt fenomen även om man av sen
tida debatt kring t ex karensdagar kan förledas att tro så. Prob
lemet uppstod i princip med den speciella form av arbetskontrakt 
som den framväxande kapitalismen nödvändiggjorde. Harry Braverman 
skriver : 

De nya och speciella relationer som kapitalismen införde 
och som förutsatte "fria arbetsavtal", ställde kapitalis
terna inför problemet att å ena sidan se till att arbetarna 
iakttog ett sådant beteende i arbetet som främjade deras 
intressen, underkastade sig deras vilja, och å andra sidan 
hålla igång en arbetsprocess som vilade på frivillig kont
raktsbasis. Detta problem hade företaget gemensamt med kri
get, som Clausewitz karakteriserat som en rörelse i ett 
motsträvigt medium eftersom det innebär kontroll av mot
sträviga massor. (Braverman 1977:68) 

Tidigare utgjordes relationen mellan "arbetare" och "arbetsgi
vare" av ett ägarförhållande. Den arbetande var slav eller liv
egen, och kunde således per definition inte vara frånvarande. Han/ 
hon tillhörde sin herre och livet bestod av att tillfredsställa 
dennes önskningar när så påkallades och oavsett om behovet gällde 
personlig uppassning eller annat arbete. Den livegnes förhållande 
till feodalherren var ofta något friare men inom en viss själv
ständighetsram hade individen att alltid stå till förfogande. 

Det inhumana i dessa system blev alltmer uppenbart men de blev 
även för tröga och ineffektiva för den framväxande kapitalismens 
behov av rörlig, billig arbetskraft. Ett nytt förhållande mellan 
den som besitter och den som vill utnyttja arbetskraften uppstår. 
Den mänskliga arbetsförmågan blir en vara som köps och säljs en
ligt marknadens lagar. Det oberoende mellan köpare och säljare 
av arbetskraft som då uppstår ger säljaren en frihet att bryta 
sitt kontrakt men också en rätt att ifrågasätta kontraktets vill
kor, särskilt om förutsättningarna för det avtal som ingåtts för
ändras. Denna nya makt för de arbetande tillsammans med det fak
tum att de nya industriella produktionsprocesserna ställer annor
lunda krav på arbetskraften ger enligt Braverman upphov till en 
ny företagsledningskonst: 
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Företags- och arbetsledning antog under den första tiden 
ofta brutala och despotiska former, eftersom skapandet av 
en "fri arbetskraft11 krävde tvångsmetoder för att vänja 
arbetarna vid den nya disciplinen och få dem att arbeta da
gen lång året runt. (Braverman 1977:66) 

Det sätt på vilket arbetskraften måste utnyttjas i de nya fab
rikerna stred alltså mot de arbetandes spontana uppfattning av 
vad arbete innebar och även mot de seder och bruk människorna 
införlivat under lång tid. När västerländska företag skall med
verka i utvecklingsprojekt i tredje världen synliggörs detta tyd
ligt. En feodal ordning ofta inkluderande en från vår kultur av
vikande 'materiell rationalitet11) frontalkrockar med den arbets
delning, arbetstakt och kontroll som kapitalistiskt byggande in
nebär . 

Motsättningen mellan produktionssystemets krav och individens be
hov och förutsättningar följer människans historia som en röd 
tråd. Kampen för överlevnad i människans förhållande till naturen 
utgör kärnan i denna motsättning. I olika typer av sociala sys
tem kommer denna motsättning att anta olika karaktär och olika 
grad av öppenhet. 

I ett system, som det marknadsekonomiska, ligger konflikten all
tid i öppen dager eftersom individens kontrakt med den som köper 
arbetskraft är fritt att brytas närhelst hon vill. I system där 
sådana avtal aldrig existerat, slaveri och feodalism, och i sys
tem där friheten eller den faktiska möjligheten att upprätta så
dana avtal är kringskuren, t ex Sovjet och Japan, är individen 
betydligt starkare bunden till den part som utnyttjar arbetskraft 
och konflikten mellan individen och produktionssystemet döljs. 
Vid lågkonjunktur är arbetskraften i en marknadsreglerad ekonomi 
mera faktiskt bunden vid det arbetsavtal som träffats än vid hög
konjunktur, då sysselsättningsalternativen är flera. 

I dessa exemplifieringar av arbetskontrakt som är begränsade 
eller begränsas av yttre omständigheter förekommer sällan hög 
arbetsfrånvaro eller hög omsättning av arbetskraft. Störst om
fattning av dessa företeelser finner man däremot under högkon
junktur i de renaste marknadsekonomierna. 

Konflikten mellan produktionssystemet och individen kan antas va
riera i öppenhet beroende på hur fritt kontraktet dem emellan är 
formulerat. På de öppna arbetsmarknaderna balanseras konflikten 
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delvis med strejker men även med omsättning och frånvaro. Slutna 
system tycks i större utsträckning medföra, antingen att konflik
ten leder till uppror (slav- och bondeuppror) eller att den in-
ternaliseras i individen (alkoholmissbruk på arbetsplatser i 
Sovjet). 

Vi bör med hänsyn till ovanstående diskussion således utgå från 
att en grundläggande motsättning mellan individ och produktions
system existerar men att denna tar sig olika uttryck beroende på 
vilken typ av samhälle den förekommer i. Om ett sådant antagande 
är rimligt borde det också få konsekvenser för hur analysen av 
mänskligt beteende, särskilt i arbetslivet, utformas. 

I många av de projekt som bedrivits kring arbetsfrånvaro underlå
ter man dock att diskutera denna problematik. Frågeställningarna 
antar omgående en starkt empirisk form utan att man diskuterat 
karaktären hos det sociala system i vilket de studerade fenomenen 
uppträder. Konsekvensen av denna brist blir att man många gånger 
inte kan förklara olika resultat som uppträder i den empiriska 
analysen. Ofta hänvisas då till en slags restpost som benämns at
tityder eller värderingar. 

"Det är anmärkningsvärt att medicinska besvär ej uppvisar 
samband med sjukfrånvaro. Detta utfall tillsammans med re
sultaten för övriga variabelområden visar att de förhållan
den som variabelområdena försöker spegla hanteras olika av 
olika människor. Hos den ena kan problem, besvär osv leda 
till sjukfrånvaro medan så icke är fallet hos den andra. 
Handlingsmönstret bestäms således till stor del av bakom
liggande variabler, som här icke studerats.Sådana variab
ler är värderingar, behov, krav, sociala skyldigheter och 
rättigheter. (Ander & Edgren 1978 nr 73:23) 

Herloff sammanfattar i sin genomgång av forskningsområdet: 

Att förändringar i värderingarna i samhället skett och att 
detta i sin tur påverkar frånvarobeteendet är en allmänt 
omfattad uppfattning. Forskning kring dessa frågor saknas 
emellertid. (Herloff 1982c:51) 

I andra inventeringar av frånvaroforskning görs samma observa
tion, t ex i Svensson (1976, s 26). 

Det är svårt att bedöma orsakerna till att dessa, som av många 
utpekas som centrala variabler, aldrig prövas i några empiriska 
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analyser. En tänkbar förklaring är att ämnet är känsligt, både ur 
praktisk forskningssynpunkt (man vet inte vad eller hur man skall 
mäta) och ur forskningspolitisk synvinkel. Herloff (a.a. s 21-24) 
konstaterar i ett referat av debatten kring frånvaroproblemet att 
det förekommer en motsättning mellan arbetsmarknadens parter i 
tolkningen och värderingen av olika frånvaroorsaker. Vi misstän
ker att bristen på empiriska undersökningar kring värderingars 
betydelse för frånvaron delvis betingas av detta motsatsförhål
lande . 

De värderingar som är aktuella hör väldigt nära samman med arbets
marknadsorganisationernas olika intressebaser och de därmed skif
tande perspektiven på förhållandet individ/produktionssystem. LO 
ser detta förhållande ur individens och arbetarkollektivets syn
vinkel medan SAF huvudsakligen anlägger produktionssystemets och 
ägarintressets perspektiv. Om man vid formuleringen av ett forsk
ningsproblem relaterar detta till någons av parterna perspektiv 
är risken stor att den andra parten betraktar forskningsansatsen 
som - partisk och därigenom ovetenskaplig. Sannolikheten att ett 
sådant projekt skall vinna stöd i ett partsammansatt organ är be
gränsad. Härigenom kommer forskarna att tendera att undvika fråge
ställningar som tangerar sådana 'riskområden', vilka därför för
blir jungfruliga. 

Ett av problemen inom arbetslivsforskningen i allmänhet uppstår 
med andra ord när man tvingas ta ställning ti ll om en konflikt 
mellan individ och produktionssystem överhuvudtaget föreligger 
och hur i så fall individens värdering av sin roll i en sådan 
organisation skall bedömas. Vi tror dock att det finns en utväg 
ur detta dilemma. Som forskare måste det nämligen vara möjligt 
att, utan att ta ställning för någon parts intressen, ur veten
skaplig synpunkt ta ställning till sakfrågan - huruvida det före
ligger en grundläggande konflikt mellan individen och det teknis
ka/ekonomiska systemet eller inte. Ett sådant ställningstagande 
kan dock knappast empiriskt styrkas utan måste baseras på en ve
tenskapsfilosofisk uppfattning. Inom sociologin förekommer två 
dominerande paradigmer för tolkning av samhället och det mänsk
liga beteendet. Dessa brukar benämnas konflikt- respektive kon-
sensusperspektiven. 

Konfliktperspektivet utgår från att sociala system är uppbyggda 
av enheter som står i olika slags motsatsförhållanden till va
randra och att dessa motsättningar karaktäriserar olika typer av 
samhällen och styr deras utveckling. Sedda ur detta perspektiv 
blir de värderingar som diskuterats tidigare en fråga om vilken 
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grad av medvetande individen har om de motsättningar som berör 
henne och vilken position hon intar i motsatsernas spel. En hög 
medvetenhet är en förutsättning för att individen skall kunna 
agera för att stärka den sida i ett motsatspar där hon själv be
finner sig. En låg medvetenhet gynnar oftast den part individen 
själv inte tillhör. Detta innebär också ett erkännande av olika 
normer, värderingar eller medvetandeformer inom ett och samma 
system. Konfliktperspektivet gäller således såväl den subjektiva 
som den objektiva nivån i systemet. 

Inom konsensus- eller harmoniperspektivet tenderar man att be
trakta sociala system som 'beständiga, sammanhängande, stabila 
och generellt integrerade helheter1 (cit efter Cuff & Payne 
1979:35). Konflikter betraktas utifrån detta synsätt som onatur
liga, systemfrämmande och brukar betecknas som dysfunktioner i 
systemet. Värderingar ses som enhetliga, allmängiltiga och blir 
i många fall liktydiga med moral. Sammanhållningen av systemet 
regleras av en rad funktioner som styrs av gemensamma normupp
sättningar. De värderingar som diskuteras av frånvaroforskarna 
blir i detta sammanhang en fråga om i vilken utsträckning systemets 
medlemmar accepterar gällande normer, i vilken utsträckning "they 
are committed to the system" och omfattas av systemets moral. Av
saknad av normefterlevnad måste utifrån detta perspektiv betrak
tas som omoraliskt och i sista hand bottna i brister hos den en
skilda individen, som därför måste resocialiseras, alternativt 
avskiljas från organisationen eller systemet. 

Inget av dessa grundläggande perspektiv kan, som tidigare påpe
kats, bevisas vara sannare än det andra. Andra samhällsvetenskap
liga perspektiv är för den delen också möjliga att anlägga. Ef
tersom dessa ändå styr formuleringen av problem, analysmodellers 
struktur och tolkningen av data, särskilt inom arbetslivsforsk
ningen, bör de bekantgöras och diskuteras i större utsträckning 
än vad som nu sker. Ett ställningstagande måste dock formuleras 
mer som ett förhållningssätt, en utgångspunkt, än som en given 
verklighetsbild. 

När det gäller de perspektiv som presenterats ovan finns iaktta
gelser som talar för dem båda. Ett faktum som talar för harmoni
perspektivet är att samhället faktiskt existerar och trots kriser 
och katastrofer hålls samman och fortlever. 

Den omedelbara bilden av samhället, med motsättningar mellan öst, 
och väst, syd och nord, från kärnvapenkapprustningar till an-
tilöntagarfondsdemonstrationer, är dock svår att förena med annat 
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än ett konfliktperspektiv. Möjligen är perspektiven inte helt 
oförenliga. Inom organisationsteorin förekommer integrerings
försök, t ex Abrahamssons (1982) processmodell som består av 
drag från både rationella och systemorienterade organisationsmo
deller. Hegels formel "tes - antites - syntes" anger en dialek
tik där kampen mellan tesen och dess motsats i ett visst läge 
övergår i en syntes där delar av både tes och antites förenas 
men i en annan skepnad och på en högre nivå. Syntesen ger dock, 
i formen av en tes i det nya skedet i sin tur upphov till en an
tites och processen fortlöper. Dessa förlopp kan antas pågå oupp
hörligt och på olika avsnitt och nivåer i samhället. Vilka man 
lättare tar fasta på eller "ser", synteserna eller striderna mel
lan motsatspar, blir en fråga om vilket perspektiv man väljer. 

Vår uppfattning är att det dominerande draget i en dialektisk 
utvecklingssyn ändå måste utgöras av de konflikterande motsats
par som åstadkommer förändringar i ett system. Tes och antites 
bildar härigenom vad man kan kalla det produktiva begreppen me
dan syntesen snarare åskådliggör en systemets smältningsprocess 
då en ny era skall läkas samman. Inom arbetslivet är det enligt 
vår mening uppenbart, att trots aldrig så historiska kompromis
ser-konflikter och kampmellan intressen varit det dominerande 
draget under den industriella epoken i Sverige. Om man vill för
klara och förstå företeelser och utveckling inom arbetsliv och på 
arbetsmarknad menar vi därför att ett konfliktperspektiv är ofrån
komligt. Inom vissa grenar av arbetslivsforskningen förekommer ut
talade ställningstaganden för detta perspektiv, t ex hos Argyris 
(1964) när han argumenterar för konflikters positiva betydelse 
för organisationer, hos Korpi (1978) när han utgår från ett kon
flikt- och maktfördelningsperspektiv i analysen av arbetarklas
sens situation och roll i "välfärdskapitalismen" eller hos Björk-
man/Lundquist (1981) i deras diskussion av reformsstrategier på 
arbetsmilj öområdet. 

När det gäller synsätt och tolkning i vidare mening är det nöd
vändigt att göra ett val och vi kommer i analysen av tillfreds
ställelse och frånvaro att utgå från ett konfliktperspektiv och 
därför använda begreppet medvetande för att behandla värderingars 
och anspråks betydelse i sammanhanget. 

2.2 Helhetssyn 

En annan konsekvens av den tidigare diskuterade skillnaden mellan 
olika arbetsmarknadsparters syn på sjukfrånvaro är att olika fak
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torers betydelse för problemet framhävs i olika grad. Detta är 
ett generellt forskningsproblem, men det tycks vara speciellt 
accentuerat inom forskning rörande arbetsfrånvaro. 

Ett vanligt påpekande i debatt och forskning om arbetsfrånvaro är 
nämligen att problemet bereder undersökaren stora besvär efter
som det har så många tänkbara orsaker. Dagfinn Ås skrev redan 
1962: 

När man studerar de varierande resultaten från forskning om 
frånvaro, slås man emellertid av två saker: för det första 
den mångfald av faktorer som tycks vara relaterade till från
varo, och för det andra antalet motsägelser som uppträder vid 
en jämförelse av resultaten. (Ås 1962:272) 

När problem har en så mångfassetterad karaktär är teorier och teo-
retiserande oundgängliga redskap. Tyvärr tycks dock bristerna re
dan på detta stadium vara stora. Rubriken på den ovan citerade 
artikeln av Ås är "Absenteeism - a social fact in need of a theo
ry". Förhållandet har knappast ändrats på tjugo år. En mängd forsk
ningsresultat till trots återstår ett stort antal motsägelser och 
inkonsistenser i kunskapen på området. Delvis beror detta på sa
kens natur, dvs frånvaron från arbetet har en mängd skiftande an
ledningar: försäkringssystemets utformning, sjukdomsbilders, orga
nisationsmiljöers och produktionssystems variationsrikedom till
sammans med invidiuell och kollektiv mångfald ger upphov till en 
nästan oändlig orsaksrymd. När dessutom olika grundläggande per
spektiv kan anläggas (ibland utan att de explicit klargörs) vid 
tolkningen av forskningsresultaten tar forskningsfronten lätt for
men av en cirkel längs vilkens insida man letar sig fram till 
dess man återkommer till utgångspunkten. 

Till stor del orsakas dock dessa empiriska cirkelrörelser av att 
Ås' påståenden fortfarande äger sin riktighet. Arbetsfrånvaro är 
ett socialt faktum i behov av en teori, eller snarare, en gene
rell ram eller modell inom vilken olika teorier kan prövas och 
ställas mot varandra. Teorier förekommer visserligen men är oftast 
väldigt specifika eller vad man brukar benämna av enfaktorkarak
tär. Ander/Edgren nämner ett antal sådana: 

- "The marginal profit theory" säger att människor endast ar
betar tills de förtjänat tillräckligt mycket, varefter 
frånvaro uppstår. Denna teori bör ej ha giltighet i Sve
rige med nuvarande sjukförsäkringssystem. 
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- "The social insecurity theory" antar att människor är när
varande på arbetet för att inte förlora sin utkomst. 

- "The withdrawal theory" (Hill & Trist, 1953) ser frånvaron 
som ett sätt (jämte olycksfall och personalomsättning) för 
tillbakadragande från arbetet när detta upplevs negativt. 

- "The attachment hypothesis" har formulerats av Nicholson 
(1973; Nicholson et al, 1977) som hårt kritiserat det tän
kesätt som en "withdrawal"-hypotes innebär. Han menar att 
avgörande för frånvaron, vilken ses som "adaptive beha
viour", är de band som finns mellan individen och den or
ganisation där han arbetar. (Ander/Edgren 1978a:18) 

Empiriska prövningar av denna typ av begränsade teorier leder med 
nödvändighet till motstrida resultat eftersom en mängd andra fak
torer oftast inte hållits under kontroll eller studerats. Gene-
rellare teorier där frånvaron ses som en produkt av samhälle, or
ganisation och individ redovisas i vissa sammanhang men: 

De uppställda teorierna och modellerna ur vilka hypoteser 
kunnat deduceras har gett upphov till förvänansvärt få för
sök att pröva deras hållfasthet, t ex i olika populationer 
och under olika förhållanden. En av orsakerna till detta 
torde vara att teoriernas höga abstraktionsnivå gör det 
svårt att pröva dem empiriskt. (Ander/Edgren 1978a:20) 

Även i andra diskussioner, som indirekt berör frånvaron eftersom 
arbetstillfredsställelse och arbetsupplevelser behandlas, poäng
teras vikten av en helhetssyn. Söderström hävdar i en kritik av 
den traditionella behovsteorin att: 

Med en helhetssyn på arbetstillfredsställelse är det rim
ligt att anta betydande avvikelser mellan individer liksom 
mellan arbetsplatser. Olika individer kan förväntas värdera 
arbetet olika med hänsyn till dels familje-, fritids-, ål-
ders-, utbildnings- och erfarenhetsvariabeler, dels socio-
ekonomiska förhållanden i allmänhet. Arbetstillfredsstäl
lelse bör därför sättas i relation till sådana variabler. 
Vidare finns inom olika organisationer och arbetsplatser, 
både av historiska och andra skäl, olika värdesystem som 
kan antas påverka individernas utbyte av arbetet. 
(Söderström 1983:57) 
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Längre fram i texten summeras argumentationen: 

Det synes nu rimligt att fråga om utbyte av arbetet kan 
hänföras till tre grupper av variabler, vilka tillsammans 
konstituerar det individuella utbytet, nämligen dels såda
na som kan hänföras till individen (utbildning, behov, an
språksnivå, historia etc), dels till arbetsmiljön (krav, 
ansvar, över/understimulering, arbetsinnehåll), dels till 
samhället eller kollektiva förhållanden i övrigt (roller, 
normer, klasstillhörighet etc). (Söderström 1983:69) 

Vi instämmer i Söderströms resonemang och ser det som en nödvän
dighet att utgå från en helhetssyn vid studiet av såväl arbets
tillfredsställelse som arbetsfrånvaro. En helhetssyn är emeller
tid inte tillräcklig. Vid den empiriska tillämpningen av detta 
synsätt kan helheten gå förlorad om en stor uppsättning variabler 
testas i en samfälld multivariatanalys. Risken blir att man inte 
ser "skogen för alla träd11. Ander/Edgren konstaterar i sammanfatt
ningen av en analys av denna karaktär: 

Beträffande bakgrundsfaktorerna är de ingående variablerna 
(ålder, heltid-halvtid, civilstånd, antal barn m m) så in
vävda i varandra att identifiering av variabler viktiga för 
sambandens uppkomst är svår, varvid också tolkningarna blir 
problemat i ska. (Ander/Edgren 19 78b: 2 3) 

Förståelsen av det studerade problemet ökas betydligt om hänsyn 
tas till de samband som existerar mellan de oberoende variabler
na. Tillsammans med helhetsperspektivet bör alltså den analytiska 
tekniken väljas så att en gripbar helhet består även efter den 
empiriska bearbetningen. 

Vad vi bör eftersträva är således, dels en generell modell, som 
tar hänsyn till så många tänkbara variabelgrupper som möjligt, 
dels en lämplig teknik som möjliggör en prövning av modellens an
passning till empiriska data. En sådan teknik är stiganalys. I 
nästa avsnitt kommer en sådan modell för analys av arbetstill
fredsställelse och frånvaro att formuleras. Utgångspunkterna för 
denna, och vi sammanfattar härmed den ovanstående diskussionen, 
är: 

1. Konfliktperspektiv: Vi väljer som allmän utgångspunkt för stu
diet av fenomenen frånvaro och arbetstillfredsställelse ett 
perspektiv, som lägger tyngdpunkten på konflikten mellan in
divid och system, över- och underordnande, kapital och arbe-
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te. Detta får konsekvenser särskilt för synen på värdering
ar, anspråk och behov i arbetslivet men också för analysmo
dellens struktur i dess helhet. 

2. Helhetssyn: Frånvaro från arbetet kan antas ha en mängd be
stämningsfaktorer. Möjligheten att utveckla kunskapen på om
rådet är beroende av forskningsprojektens förmåga att syste
matisera dessa faktorer. Ett holistiskt angreppssätt är här
vid nödvändigt. 

2.3 Analysmodell 

2.3.1 Inledning 

En allsidig analys av frågeställningar förknippade med arbets
tillfredsställelse och frånvaro kräver, vilket ovan konstate
rats, en generell förklaringsmodell. I inledningen av följande 
kapitel skall därför principerna för uppbyggnaden av en sådan 
diskuteras. 

Därefter ges exempel på olika förslag till analysmodell, som 
presenterats av forskare inom området. Den allmänna karaktären 
hos stiganalytiska modeller berörs,varefter kapitlet avslutas med 
en precisering av den analysmodell vi i fortsättningen avser att 
tillämpa. 

2.3.2 Analysens allmänna referensram 

En person som arbetar som anställd i en organisation har upprät
tat ett kontrakt med ledningen för organisationen och ställer där
med sin arbetskraft till förfogande under vissa givna villkor. 
Att vara frånvarande från arbetet innebär en handling som bryter 
mot kontraktets grundidé, nämligen att arbete skall utföras. 
Denna handling kan ha en mycket differentierad karaktär. I den 
ena extrempunkten kan den innebära ett medvetet beslut att från-
vara från arbetet av skäl som inte har med arbetet eller egen el
ler familjemedlemmars hälsa att göra. Ett sådant beslut kan vara 
helt rationellt i förhållande till andra värden som individen i 
en viss situation sätter högre än värdet av att respektera in
gångna avtal. En sådan handling blir emellertid svår att analysera 
eftersom sådana alternativa värden är mycket svåra att empriskt 
mäta. 

Vid den motsatta extremen av ett tänkt handlingskontiinum befinner 
sig frånvaro som är helt ofrivillig, dvs på inget sätt medvetet 
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styrd. När en arbetare råkar ut för en svår olycka och sjuk
skrivs i medvetslöst tillstånd uppstår en sådan frånvaro. I 
det första extremfallet är frånvaron i stor utsträckning sub
jektivt betingad, medan den i det andra fallet inträffar oav
sett individens subjektiva upplevelser eller bedömningar. 

Mellan dessa extrempunkter utbreder sig en omfattande flora av 
möjliga kombinationer av medvetet/omedvetet handlande. I socio
logisk och socialpsykologisk litteratur motsvaras mängden hand
lingstyper av ett likartat kontiinum handlingsteorier. 

Det subjektivt dominerade handlandet brukar förklaras utifrån 
rationellt ekonomiska teorier där beteendet ses som en kalkyl, 
en funktion av medvetna bedömningar av föreliggande alternativ. 
"Economic man11 är en bekant idealtyp i denna teoretiska genré. 
Behaviourismens extrema stimulus-respons reaktioner motsvarar 
den motsatta teoretiska ståndpunkten där subjektets betydelse 
för handlandet är minimalt. Även den i traditionell 60-tals-
sociologi vanligaste förklaringsformen, rollteorin, ger det in
dividuella inflytandet ett begränsat utrymme. Här fastställer 
normer och förväntningar det beteende som förknippas med en po
sition och roll. 

Även inom marxistisk teoribildning förekommer olika ståndpunk
ter i frågan om människans handlingsfrihet visavi omgivningen. 
Oftast har dessa teorier en starkt strukturell prägel. Beteen
det ses som en funktion av materiella betingelser i individens 
omgivning och hennes plats i en social struktur. Vissa marxis
tiska skolor har dragits åt nästan mekaniskt materialistiska 
uppfattningar. Althussers i fransk strukturalistisk anda formu
lerade tes, att människan föds in i en på förhand given social 
struktur starkt minimerande hennes handlingsmöjligheter, har 
ett sådant mekaniskt drag. I den tyska marxtraditionen har dock 
ofta subjektet låtits inta en mer framträdande roll. Frankfur-
terskolan och freudomarxismen, exemplifierar denna ståndpunkt. 
Där ges personligheten och de individuella motiven ett större 
utrymme i analysen av mänskligt beteende. På senare år har även 
försök gjorts att formulera marxistiska aktörsteorier. Berntsons 
"Politiska partier och sociala klasser" (1974) innebär en ut
vidgning av subjektets roll inom den politiska sfären jämfört 
med Althusserskolans uppfattning. Inom givna materiella förut
sättningar ger Berntsson ett visst spelrum för handlande av in
dividuella och kollektiva aktörer. Detta handlande får på kort 
och lång sikt konsekvenser för de materiella förutsättningarna 
vilka är handlingarnas upphov. En växelverkan mellan struktur 
och mänskligt handlande uppstår. 
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En sådan växelverkan finns också i modifierade rationella 
handlingsmodeller t ex March/Simons satisfieringsmodell, där 
hänsyn tas till de restriktioner för handlandet som omgiv
ningen medför. 

Vid sociologiska institutionen i Umeå formulerades i samband 
med diskussionen av rollteorin en s k handlingssituationsana-
lys. I denna modell, som kan ses som. ett försök till syntes 
av ovan diskuterade ståndpunkter, antas individen handla ra
tionellt inom ramen för en överordnad social struktur och ett 
näraliggande socialt fält där handlingens förutsättningar och 
alternativ formuleras. Ett exempel på modellens allmänna ut
seende ges i figur 1. 

Individ
egenskaper 

Systemegen-
skaper 

Systemegen
skaper 

Individ-
egenskaper 

Handling 
Omedel
bart 
socialt 
fält 

Handlings
situation 

Handlings
situation 

Oniedelbart 
socialt 
fält 

Figur 1 Handlingssituationsanalysen (Cigéhn 1975) 

Inom ramen för ett antal begränsande faktorer och givna vill
kor som konstituerar handlingssituationen fattar individen ett 
beslut att utföra en viss handling. Handlingen får sedan kon
sekvenser för senare uppkomna handlingssituationer. 

Modellen inbegriper således både den sociala strukturens be
gränsning av handlingsutrymmet och de individuella egenska
pernas betydelse för det specifika beslutet att handla. Denna 
allmänna teoretiska ram tycks vara lämplig för analys av ett 
fenomen som sjukfrånvaro, eftersom detta ofta förklaras med 
faktorer både på individuell och strukturell nivå. 
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Med hänsyn till den diskussion vi tidigare fört om anspråkens 
och medvetandets betydelse i sammanhanget bör dock modellen 
preciseras och får därefter följande utseende. 

Social 
struktur 

Medvetande 
Anspråk 

Behov 

Individ 
eeenskarer 

Handlings 
socialt situation Handling 

Figur 2 Teoretisk ram för analys av handlingssituationer 

En handling betraktas som resultatet av ett beslut som fattas 
i en situation bestämd av social struktur, individens behov, 
anspråk och medvetande samt det omedelbara sociala fält i vil
ket handlingen företas. Indirekta relationer skapar också en 
kausal ordning mellan de handlingsförklarande variablerna så 
att den sociala strukturen påverkar behov, anspråk, medvetande 
och formar det omedelbara sociala fältet. Uppfattning och be
dömning av detta fält styrs av behov, anspråk, medvetande. Det 
är teoretiskt möjligt att tänka sig ett antal återkopplingar 
i modellen, t ex att det omedelbara sociala fältet återverkar 
på anspråken, eller att en viss handling får betydelse för 
handlingssituationen i nästa fas av processen. Eftersom vår 
analys av frånvaro inte kommer att inbegripa denna typ av 
'feedback1 kompliceras inte modellen med dessa. 

Innan vi diskuterar hur denna allmänna ram i detalj skall om
formas till en analysmodell, anpassad för våra syften, måste 
vi beröra en variant, som avviker från den traditionella kau-
salmodell, vilken handlingssituationsanalysen är ett uttryck 
för. 

2.3.3 Förväntan/utbytes-modellen 

En typ av modeller som förekommer i litteraturen om arbetstill
fredsställelse och frånvaro kallas för FU-modellen. Den bygger 
på konflikterna mellan de förväntningar individen har på olika 
delar av sin arbetsmiljö och det utbyte miljön kan erbjuda. 
Edmund Dahlström var en av de första att formulera en sådan 
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modell. I "Teknisk förändring och arbetsanpassning" (Dahlström 
et al 1970), beskrivs de relationer som författaren antar rå
der mellan förväntan och utbyte i en formel: 

TF -^(VTFj.) =^i(V1(PUi-A1)} 

dar TF är den allmänna arbetstillfredsställelsen, områdesvikten 

TF-^ är områdestillfredställelsen, PU^ det upplevda utbytet i omr ådet 

och À£ anspråkanivån inom respektive område. 

Figur 3 Dahlströms förväntan/utbytesmodell (Dahlstöm 1970, s 32) 

Den allmänna tillfredsställelsen uppstår som en produkt av om
rådesvikt (den relativa betydelse varje del av miljön har) mul
tiplicerat med upplevt utbyte, minus anspråk. Vrooms (1964) teo
ri om olika arbetsmiljöområdens laddning (valence) utgjorde en 
stark inspirationskälla till denna modell. Det kom dock att 
dröja ända till 1978 innan modellen prövas empiriskt. Det är 
Jan Forslin som i avhandlingen "Arbetsanpassning" tillämpar 
den på två empiriska material, den ena bestående av polisas
piranter och det andra omfattande industriarbetare. Forslin 
formulerar syftet med FU-modellen sålunda: 

Enligt detta allmänna resonemang ställer individ och mil
jö ömsesidigt krav och har i varierande grad förutsätt
ningar att motsvara dessa krav. Individen vidtar aktivt 
åtgärder för att dels förbättra sina egna förutsättningar 
och dels för att skapa en miljö som motsvarar hans krav. 
Individen undergår också förändringar, som leder till att 
bristande kravuppfyllelse kan tolereras. Miljön - dvs om
givningen - söker också att på olika sätt påverka indivi
dens förutsättningar och krav så en bättre anpassning er-
hålles utifrån de värderingar som kan uttryckas utifrån 
miljöns krav. Likaså förändras miljön i avsikt att bättre 
motsvara mänskliga krav. Det råder alltså en aktiv inter-
aktionsprocess mellan individen och dennes miljö. FU-mo
dellen är ett försök att belysa delar av detta anpassnings
förlopp ur individens synpunkt. (Forslin 1978, s 9) 
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Vidare poängterar Forslin att modellen "begränsar sig i sin 
nuvarande form till upplevelsesidan av mänskliga reaktioner" 
men "antar dock samband mellan upplevelser och beteenden". FU-
modellens utseende framgår av figur 4. 

omvärld = upplevelse 

Objektiv 
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Upplevt 

utbyte 

Upplevd »OJ-
Llghet på 
verka nuvarand« 
situation 

Anspråksnivå 

Rlalighetsnivå 
Otorådestetill-
fredaatlllelse 

Oarådestlllzreds 
stflllelse 

POrvintat 
frastIda 
utbyte 

Pasaiv anpasa 
ning 

sänkta krav 

Upplevd •0J1lghet 
på arb 

r~kvgTng / 1 
I icke avgång I 

I frånvaro 
Arbets 
•ar kivad 

I Hasknlng 
Msclplln 

I Pa ssivitet 
i Mental ohil 
Missbruk 

^Föraök att i 
^ I förbättra aln 

I nuvarande ait-' * 
i uatlon t 

I Ut v«ckling av^ 
—• I arbetaaltua- J-

I tion och p 
I personlighet . 

Figur A Forslins förväntan/utbytesmodell (Forslin 1978 s 9) 

Längre fram konstateras: 

I FU-modellen ses tillfredsställelse/otillfredsställelse 
med arbetet som en funktion av subjektivt nuvarande och 
förväntat utbyte, anspråkszon och områdesvikt. Samma 
grundläggande synsätt anlägger också Edmund Dahlström 
(Dahlström m fl, 1966) och Bertil Gardell (1971) i forsk
ning om samband mellan produktionsteknik och arbetstill
fredsställelse. I det empiriska arbetet antar Gardell, 
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att inflytandet från anspråk och områdesvikt redan finns 
inbyggt i svar på frågor om tillfredsställelse. Ett sådant 
inflytande är helt i enlighet med FU-modellen, men i mo
dellen har valts att göra dessa variabler explicita, för 
att därigenom just söka fånga hur anpassningen tillgår 
och variablerna behandlas var för sig då de var och en 
antas ha betydelse i anpassningsprocessen. (Forslin 1978, 
s 23) 

Forslins modell har alltså sitt fokus starkt koncentrerat till 
anpassningen mellan människa och miljö. Vår tyngdpunkt ligger 
i stället i förklarandet av handlingar i arbetslivet. För att 
uppnå detta syfte måste modellens omfång begränsas vilket med 
fördel sker genom att man accepterar Gardells (se ovanstående 
citat) antagande att den vägningsprocess mellan förväntan/ut
byte som upptar större delen av Forslins modell görs av indi
viden själv i samband med frågor om tillfredsställelsen med 
olika miljöavsnitt. 

Vi frånhänder oss dock härigenom möjligheten att studera hur 
stor diskrepansen mellan förväntan och utbyte är, vilket ofta 
kan ge mer information än direkta frågor om tillfredsställel
se. Med dessa frågor löper man en risk att svaren påverkas av 
individens obenägenhet att öppet erkänna missnöje med arbetet 
och medför härigenom tendens att försköna arbetsförhållandena. 
Härav den s k !,80/20"-regeln som innebär att mätningar i olika 
arbetsmiljöer ofta ger denna fördelning mellan positiva/nega
tiva omdömen om miljön. 

Med hjälp av indexkonstruktioner kan dock en normalare sprid
ning av arbetsupplevelse åstadkommas. På detta sätt underlättas 
också skapandet av generellare analysmodeller. Forslins ansats 
står i viss motsättning till vår tidigare formulerade strävan 
att uppnå ett helhetsperspektiv. Dessutom är det tveksamt om 
mätningar av förväntan och utbyte kan ses som oberoende av va
randra. Mäts dessa samtidigt och med subjektiva mått kan utby
tet tänkas styra förväntningar så att en viss nivå på utbytet 
alltid producerar något högre förväntningar. Ett sådant sam
band finner Forslin också (se figur 5). 

Det förefaller råda viss överensstämmelse mellan områden man 
är mest tillfredsställd med och anspråksnivån. Högre tillfreds
ställelse ger högre anspråk, dvs högre anspråk inverkar inte 
sänkande på tillfredsställelsen. 
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Anspråksnivå 

* 
* % 

»** * 

Yngsta gruppen 

r = 0,67 

Områdestillfreds-
8 9 ställelse 

Figur 5 Forslins samband mellan oaràdestillfredsställelse och anspråksnivå 
(Forslin 1978 s 36) 

För att oberoende mäta förväntan och utbyte borde förväntan 
mätas subjektivt och utbytet objektivt, en ansats som Söder
ström (1983 s 68) förespråkar. En sådan ansats blir dock un-
dersökningstekniskt mycket svår och kostsam och vi har i vår 
undersökning inte haft sådana möjligheter. Det är dessutom 
tveksamt om det överhuvud taget är möjligt att objektivt mäta 
vissa delar av arbetsmiljöutbytet, t ex det intellektuella och 
sociala. 

Den väg vi i stället valt innebär att anspråk ses som en obe
roende variabel i förhållande till upplevelse av arbetsmiljö, 
arbetstillfredsställelse och frånvaro. Relationerna mellan 
anspråk/medvetande och arbetstillfredsställelse/arbetsmiljö
upplevelse och frånvaro ges av strukturen i den teoretiska ram 
som tidigare redovisats men vi kommer längre fram ytterligare 
att motivera placeringen av de olika variablerna i modellen. 
Dess allmänna utseende framgår tills vidare av figur 6. 

Ytterligare fördelar med denna struktur jämfört med FU-model-
lens är att den genom att begränsa analysen av förhållandet 
mellan förväntan och utbyte ger större utrymme åt analysen av 
handlingar. FU-modellen innehåller dessutom en hel del icke 
rekursiva moment, dvs återkopplingar mellan beroende/obe-
roende variabler som ger upphov till kretslopp. Sådana system
modeller liknar visserligen verkligheten mera än rekursiva mo
deller i allmänhet gör. Tyvärr uppfyller systemmodeller inte 
de antaganden under vilka regressionsanalyser kan utföras på 
tvärsnittsdata. Eftersom dessa analysmetoder är de mest läm
pade för analyser av komplexa samband mellan ett flertal obe
roende/beroende variabler blir FU-modellen ett olämpligt al
ternativ. 
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Frånvaro 

Upplevelse av 
arbetsbi 1 ~|ö" 

Arbetstillfreds
ställelse 

Medvetande 

Anspråk 

Behov 

Förväntningar Utbyte Handling 

Figur 6 Relationer mellan förväntningar, utbyte och handling 

2.3.4 Kausalmodellens tekniska egenskaper 

Dessa invändningar mot FU-modellen anger samtidigt de tekniska/ 
metodologiska krav vi ställer. Analysmodellen bör vara rekursiv 
och uppbyggd av en logisk följd av oberoende/beroende variabler. 
Helst bör den också vara konstruerad så att den är möjlig att 
pröva i alla sina beståndsdelar samtidigt. Modeller med dessa 
egenskaper diskuteras ingående av Blalock (1964, 1969). Torn
stam (1973) utgår från Blalock i en diskussion av möjligheterna 
att med hjälp av rekursiva system pröva teoretiska modellers 
anpassning till empiriska data. Tornstam definierar ett rekur
sivt system som: 

en kausal kedja, där en godtycklig variabel i den 
kausala kedjan kan påverka varje annan senarekommande 
variabel i kedjan, men inte påverka variabler som ligger 
tidigare i kedjan. (Tornstam a a, s 158) 

Tornstam menar dock att man vid tillämpningen av dessa rekur
siva modeller "i mindre grad inriktas på konstruktionen av mo
deller11 och att "intressefokus ligger vid accepterandet eller 
förkastandet av en redan befintlig modell". (Tornstam a a, 
s 159) 

Han för i stället fram path-analysen (stiganalys) som en metod 
lämpad för uppbyggnad av modeller och som dessutom i stort byg
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ger på rekursiva system. Tornstam illustrerar en teoretisk mo
dell skapad genom ett stiganalytiskt diagram på följande sätt 
(se figur 7). 

1 De postulerade kausala relation erna representeras av enkel
riktade raka pilar. 

2 Icke kausla relationer, korrelationer, återges som böjda dubbel
riktade pilar. 

3 Restvariabler, i modellen betecknade a, b, d, e, som uttrycker 
inverkan från variabler utanför model len, representeras av 
enkelriktade pilar från restvariablen till den beroende variabeln 
ifråga. Ofta brukar dessa pila r utelämnas. 

4 Vid de raka - kausala - pilarna anges de s k path-koeffi-
cienterna varom nämnes nedan. 

Figur 7 Modell över stiganalysens uppbyggnad 

Vidare diskuteras de antaganden som måste gälla för att analys
metoden skall kunna tillämpas. Thornstam formulerar slutligen 
ett forskningsstrategiskt paradigm vars huvudpunkter är: 

1 Avgör genom teoretiskt förarbete, litteraturstudier 
och analys av tidigare empiriska undersökningar, vilka 
variabler som bör vara centrala i modellen. 

2 Operationalisera och mät relevanta variabler i en enk
lare tvärsnittsmässig design samt utför för var och en av 
de centrala beroende variablerna i modellen en AID-analys. 

3 Konstruera på basis av AID-analysernas resultat de 
dummy-variabler som beskriver funna interaktionseffekter 
och funna icke monotona samband. 

(Thornstam 1973 s 160) 
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4 Utför för var och en av de centrala beroende variabler
na i modellen en path-analys där de variabler som i för
hållande till den beroende variabeln ligger tidigare i den 
kausala processen, medtages som potentiella determinanter 
i analysen. Förutom dessa variabler skall också introduce
ras i analysen de nya dummyvariabler som på basis av AID-
analysen konstruerats. I pathanalysen medtages icke de va
riabler som antages stå i ett utpräglat ömsesidigt kausalt 
förhållande till den beroende variabeln. 

5 Med utgångspunkt från analyserna formuleras en preli
minär teoretisk modell, vilken uttryckes i pathdiagrammets 
form. (Thornstam a a, s 171-172) 

I föreliggande arbete har genomgående en liknande strategi an
vänts med den skillnaden att interaktionseffekter studerats och 
kontrollerats med hjälp av MCA-analys. 

Hittills har vi huvudsakligen diskuterat analysmodellens struk
tur och tekniska egenskaper. Nästa steg blir att diskutera in
nehållet i modellen, till en början på ett allmänt plan för att 
avgöra vilka huvudkategorier av oberoende variabler som bör 
finnas med. 

2.3.5 Analysmodellens konkreta utformning 

Inom arbetssociologin finns några exempel på tillämpningar av 
path-analyser i sammanhang där arbetstillfredsställese och 
frånvaro studeras. Ett sådant återfinns i Korpi (1978) där sam
bandet mellan arbetets art och arbetsglädje analyseras på föl
jande sätt. 
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Jäkt 0.056 0.161 -0.210 0.310 -0.169 -

Arbetsglädje 0.211 -0.171 0 320 -0.226 0 262 -0.259 

Figur 8 Korpis stiganalys av arbetsglädje (Korpi 1978 s 145). 

Korpi motiverar modellen så: 

Dessa samband kan ses som resultatet av ett samspel mel
lan de olika orsaksfaktorer som varit verksamma bland 
metallarbetarna före vår undersökning. För att öka vår 
förståelse för vilka dessa faktorer har varit och hur de 
har samverkat kan vi utveckla en orsaksmodell, en kausal 
modell, av verkligheten. För att göra denna kausala mo
dell överskådlig måste vi förenkla den och tar bara med 
vad vi tror är de viktigaste orsaksfaktorerna i samman
hanget. (Korpi a a, s 144) 
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Till sin form motsvarar Korpis modell i stort de krav som for
mulerats ovan. Innehållsligt har den bristen att den begränsas 
till arbetets art som oberoende variabel och inte heller inne
håller några effektvariabler, dvs konsekvenser av variationer 
i arbetstillfredsställelse. 

Vår målsättning att eftersträva ett helhetsperspektiv kräver en 
vidare ram än den Korpi ger. 

En på detta sätt allmännare modell används som referensram av 
Seashore och Taber (1974). 
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Environnent 
(e.g., pay, 
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variety 
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Environment 
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to member Satisfaction/ 

(e.g., quality, 
productivity 
adaptlvlty 

sabotage, etc) 

Figur 9 Modell över attityder till arbete (Seashore och Taber 1974) 

Seashore och Taber tar i sitt schema hänsyn till de flesta fak
torer som kan tänkas inverka på individens upplevelse av arbe
tet och beslut att vara frånvarande . För våra syften har dock 
ansatsen två brister. Dels är de psykologiska faktorerna i mo
dellen utvidgade utöver gränsen för vad som kan anses sociolo
giskt relevant, dels är modellen för omfångsrik för att vara 
empiriskt prövbar utan ytterligare precisering. 
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En sådan precisering av här diskuterade faktorgrupper till en 
modell för empirisk analys av frånvaro har konstruerats och 
tillämpats av Vogel (1979). (Se figur 10) 

Enaldlga arbetarörelser 
Jäktigt och enformigt 

Skaknlngar, vlbratlönar 
Öronbedövande buller 
Hyckee rlakabelt 

Lârvrvarlg ajukdoa 0,49*\ 
Nedsatt arbetsfOnaåga 0.65* 

Sömnbesvär 0,32* 
Rörelsehinder 

Tunga lyft 0,36* 
Dagligen avettlg 0,68# 

Ollapllga arbetsställningar 0,63* 

0,65* 
0, 31* 

0,49* 
0,51* 
0,26* 

t TUNGT 
KROPPSARBETE 

2 MONOTONT 
ARBETE 

3 MASKINARBETE 

-0,03 

-0.02 Antal sjuk-
penrüngd*gar 
1 lån^tldafall 0,06* 

-0.02 
0,07* 

f 0,64 0,00 HALSOBRIST 
0.0? 

0,14* 

arbetstider 

0,07* 
0,48 
0,1 1  
-0,03 
0,03 
0,13 
0,04 
0.01 

5 Företags
storlek 

instrumenten 
Inställning 

Förskolebarn 

0.17* 
-0,05 
-0,24" 

Antal ajuk-
pennlngdagar 
1 korttidsfall 

Figur 10 Stiganalys av sjukfrånvarons bestämningsfaktorer (Vogel 1979 s 176 ) 

Modellen är uppbyggd av arbetsfaktorer och sociala faktorer 
som bakomliggande variabler, instrumenteil inställning (ett 
mått på alienation i arbetet) och hälsobrist som mellankomman-
de variabler samt lång- och korttidsfrånvaro som beroende va
riabler. Vogel antyder ingen relation mellan sociala faktorer 
och arbetsfaktorer. En sådan relation bör man dock räkna med. 
Beroende på vilken social bakgrund/social situation man har 
kan anspråken gentemot arbetet variera. Detta leder till att män
niskor från olika social miljö kan uppfatta samma arbetsmiljö på 
skilda sätt. 

Kombineras nu de utgångspunkter rörande helhetssyn, konfliktper
spektiv och medvetande, som diskuterats i kapitel 2 med den all
männa handlingsanalysmodellen, den utvecklade detalj av denna som 
återges i figur 2 och de uppslag övriga modeller givit kan vår 
allmänna analysmodell skisseras enligt figur 11. 
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Medvetande 

Teknologi 

Frånvaro 

Arbetstillfreds
ställelse 

Upplevelse av 
arbetsmiljö 

Individegenskaper 

Levnadsförhållanden 

Figur 11 Avhandlingens analysmodell 

I modellen antas en mängd tänkbara orsakssamband. Varje sådant 
orsakssamband kan formuleras som en hypotes innebärande att en 
förändring av en variabel i modellen innebär att någon annan 
variabel påverkas positivt eller negativt. Till syvende och 
sist kommer individens beslut om hon skall vara frånvarande från 
arbetet att påverkas i någon riktning av de betingelser eller 
förutsättningar som variablerna i modellen beskriver. En utför
ligare diskussion av de antaganden modellen bygger på och var
för alternativa orsakssamband i modellen förkastats kommer att 
föras successivt i samband med att varje variabelgrupp och dess 
närmaste omgivning behandlas. Detta sker steg för steg i kapit
len 5 t o m 11. 

Närmast följer dock en presentation av det empiriska material 
som ger underlag för modellens tillämpning. Därefter följer en 
diskussion och precisering av begreppet sjukfrånvaro. I kapitel 
5 analyseras relationen mellan arbetstillfredsställelse och sjuk
frånvaro och en granskning av forskningen på området genomförs. 
Kapitel 6 ägnas en genomgång av olika arbetsmiljöfaktorer med 
relevans för problemställningen och i kapitel 7 relateras dessa 
till frånvaron. Det åttonde kapitlet innehåller en analys av ar-
bet smiljöf aktörernas samtidiga inverkan på frånvaron samt en 
konstruktion av ett enhetligt arbetsmiljöindex. I kapitel 9 dis
kuteras utformningen av den högra delen av analysmodellen i fi
gur 11 och relationerna mellan arbetsmiljö, arbetstillfredsstäl
lelse och frånvaro studeras. Nästa centrala variabel i modellen, 
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medvetande, förs in i analysen i kapitel 10 och i kapitel 11 be
handlas olika bakgrundsfaktorers betydelse. I kapitel 12 slut
ligen sammanfattas problemet i en analys av hela modellen. 
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3 EMPIRI 

3.1 Inledning 

Hittills har större delen av utrymmet ägnats åt att definiera 
forskningsproblemet och att beskriva den analysmodell som for
mats för att angripa detsamma. Det är nu dags att presentera 
det empiriska material som utgör underlag för analysen av prob
lemet . 

Materialet består av svaren på enkätfrågor från ca 600 Algots-
sömmerskor anställda vid Algots Nords fabriker i Lycksele, Nor-
sjö och Skellefteå i Västerbotten. Datainsamlingen företogs i 
samband med den tidigare nämnda Algotsstudien, en utvärdering 
av en lokaliserings konsekvenser för individer och samhällseko
nomi. Eftersom ett av syftena med denna studie var att jämföra 
situationen för kvinnor som anställdes på Algots med andra som 
via arbetsförmedlingarna erhöll andra arbeten under samma tids
period, 1972-1976, riktades datainsamlingen till tre olika 
grupper med två olika enkäter. Detta kom att komplicera och för
dyra datainsamlingen, vilket medförde att intervjuer var ett 
otänkbart alternativ. Insamlingen gjordes därför med postenkät. 

För att förbereda frågeställningar och enkätutformning genom
fördes hösten 1975 en förundersökning. Denna bestod av intervjuer 
med representanter för arbetsförmedling, fackliga organisationer 
och företagsledning på samtliga tre orter. Ostrukturerade inter
vjuer med grupper av anställda genomfördes likaså. Urvalet av 
dessa grupper varierades så att anställda med olika livssitua
tioner fanns representerade. Olika problem som angivits av de 
anställda följdes fortlöpande upp genom urvalet av individer 
till intervjugrupperna. Informella intervjuer genomfördes dess
utom ute i fabrikerna för att ge en bild av arbetssituationen 
och hur den upplevdes av de anställda. Sammantaget kan sägas 
att förstudien gav en god bild av situationen vid företagen 
och bildade tillsammans med visst sekundärmaterial från arbets
förmedlingarna ett bra underlag för utformningen av enkäterna. 
Till detta kan läggas att undersökningsgruppen upplevde förhål
landet till de anställda och deras fackliga företrädare som för
troendefullt och något problem att få datainsamlingen accepterad 
av dessa förelåg aldrig. Detsamma gällde företagsledningarna, 
som upplevde en viss förpliktelse gentemot arbetsmarknadsdepar
tementet, utredningens uppdragsgivare. 
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3.2 Population, urvalsram och urval 

Populationen definierades som anställda vid Algots Nord AB per 
den 15 februari 1976. Urvalsram upprättades med hjälp av företa
gets anställningskort. För att erhålla en så fullständig bild 
som möjligt av de anställdas situation valdes att göra ett total
urval bland dessa. Även för de som slutat på Algots Nord under 
åren fram till 1976 gjordes totalurval. För jämförelsegruppen be
stående av kvinnor anmälda vid arbetsförmedlingarna i respektive 
region under perioden september 1972 till november 1975 gjordes 
ett urval stratifierat efter ort varefter OSU drogs i Skellefteå 
och Lycksele medan ett totalurval i Norsjöstratat var nödvändigt 
för att ge tillfredsställande volym åt denna fraktion. Urvalsra
men upprättades i dessa fall med hjälp av arbetsförmedlingarnas 
sökandekort. Nedan redovisas urvalsramarnas storlek efter ort. 

Tabell 1 Urvalsramarnas storlek efter ort. 

Personer någon gång an Personer anmälda som ar-

ställda vid Algots Nord betssökande sept 1972 -

nov 1975 

Lycksele 195 1 592 

Norsjö 175 796 

Skellefteå 687 5 493 

1 057 7 881 

Av dessa individer var samtliga kvinnor. Endast ett fåtal män 
var anställda vid Algots Nord och oftast i speciella funktioner 
som arbetsledning, lager eller underhåll. Detta är i och för sig 
inget unikt i textilbranschen men denna begränsning av urvalet 
påverkar naturligtvis generaliseringsmöjligheterna negativt. 
Skälet till denna begränsning ligger dock i den ursprungliga 
studiens syfte att följa upp en lokalisering speciellt utformad 
för att höja sysselsättningsgraden för kvinnor. 

De grupper som slutligen utvaldes att delta i undersökningen har, 
uppdelade på ort och sysselsättningsstatus (=urvalsfraktion), 
följande utseende. 
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Tabell 2 Urvalsgruppernas storlek efter ort. 

Anställda vid AN Avgångna från AN Arbetssökande 

Lycksele 

Nor8jö 

Skellefteå 435 

128 

142 

47 

251 

53 

733 

1 180 

705 

705 351 2 618 

Den grupp som ger underlag för den empiriska analysen i avhand
lingen är de 705 som var anställda vid tidpunkten för undersök
ningen. 

Från dessa 705 bortfaller de som inte besvarade enkäten. Därut
över minskas den faktiska analysgruppens storlek av en nödvändig 
begränsning till dem som arbetade vid Algots under kalenderåret 
1975, det år för vilket frånvarodata finns registrerade. 

Dessa frånvarodata överfördes från företagets frånvarokort till 
undersökningens datakort. Kodningen utfördes för Skellefteås 
och Lyckseles del av företagets anställda medan enheten i Norsjö 
p g a personalbrist nödgades överlåta detta arbete på av utred
ningen anställda kodare. Vid denna sammanföring av enkät- och 
registerdata uppstår ytterligare ett bortfall ur den ursprung
liga analysgruppen beroende på luckor i de av företagen förda 
frånvaroregistren. En sammanställning av ursprunglig analysgrupp 
och bortfall följer i nedanstående tabell. 

Tabell 3 Ursprunglig analysgrupp och bortfall. 

Ursprunglig analysgrupp 705 

Tillhör ej den faktiska ana
lysgruppen (tj-ledighet, an
ställd mindre än 10 dagar 1975) 20 

Enkätbortfall 159 

Ej lokaliserbara 3 

Bortfall av frånvarodata 11 

Faktisk analysgrupp 512 
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Det slutliga antalet faktiska individer som är analyserbara är 
således 512. I de flesta analyser som utföres anges dock en nå
got högre siffra, 562, som bastal. Detta hänger samman med att 
enkätsvar från en bortfallsuppföljning viktas för att korrigera 
för skillnader i urvalssanolikheter hos olika delar av bortfalls
gruppen. Bortfallsuppföljningen redovisas utförligare nedan. 

3.3 Datainsamling och bortfall 

Datainsamlingen påbörjades 10 mars 1976. Ytterligare två utsänd
ningar inkluderande påminnelse och enkät utsändes med ca två 
veckors mellanrum. Svarsfrekvensen var dock relativt låg och i 
månadsskiftet april/maj genomfördes ytterligare en påminnelse, 
nu per telefon till de Algotsanställda. Bortfallet var trots 
detta alltför omfattande, i mitten av maj låg svarsfrekvensen 
på Algotsenkäten vid 61 procent, varför en bortfallsuppföljning 
inleddes. Avsikterna med denna var dels att få en bild av bort
fallets utseende dels att öka den totala svarsfrekvensen. 

Tillvägagångssättet vid bortfallsuppföljningen innebar att vi 
bland de som efter den fjärde påminnelsen varken svarat eller 
meddelat att de vägrade svara drog ett slumpmässigt urval omfat
tande 30 individer. Dessa kontaktades via telefon eller hembesök 
varvid enkäten ifylldes som vid en intervjusituation. Resultatet 
av uppföljningen blev att samtliga 30 kunde nås. 

Samtidigt med bortfallsuppföljningen gjordes för Algotsgruppens 
del ytterligare en telefonpåminnelse och för övriga urvalsgrup
per ytterligare en utskickning av enkäter. 

Efter dessa insatser uppgick den totala svarsfrekvensen för Al-
gotsgruppen till 77 procent. 

Tabell 4 Svarande och bortfall bland de Algotsanställda. 

Antal Procent 

Svarande 5432) 77,0 

Ej svarande 159 22,6 

Ej lokaliserbara 3 0,4 

705 100,0 
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3.4 Bortfallets orsaker 

Bortfallet är större än vad man vanligtvis brukar betrakta som 
oproblematiskt. Vid tidpunkten för datainsamlingen pågick dock 
en av de första massmediadebatterna om datasäkerhet och person
lig integritet. Nyanseringen av debatten var om möjligt mindre 
då än nu och okunnigheten om till exempel skillnaden mellan ad
ministrativa register, som myndigheter håller och ett rent forsk
ningsregister, som det vi avsåg att upprätta var stor. De flesta 
som vägrade besvara enkäten uppgav också som skäl att informatio
nen skulle läggas upp på data. Detta fenomen gällde inte bara vår 
enkät. Många undersökningar rapporterade under dessa år ökade 
svårigheter att erhålla acceptabla svarsfrekvenser. Detta gällde 
även i undersökningar med besöksintervjuer som datainsamlingsme
tod. SCB's levnadsförhållandeundersökning låg till exempel på en 
nivå av 25 procents bortfall. Under senare år har trenden vänt 
och man erhåller åter igen svarsfrekvenser kring 90 procent. 

Den datarädsla som orsakat de flesta av vägransfallen behöver 
inte vara systematiskt fördelad i undersökningspopulationen men 
man kan möjligen tänka sig att den i viss mån betingas av respon-
dentens ålder. En jämförelse mellan urvalets och svarande grup
pens åldersfördelningar framgår av tabell 5. 

Tabell 5 Åldersfördelningar i urval och svarandegrupp. Procent. 

Ålder Urval Svarandegrupp Svarandegrupp + bortfallsuppföljning 

-24 år 44 42 45 

25-44 år 30 30 29 

45- år 25 28 26 

99 (705) 100 (513) 100 (543)2) 

Skillnaderna är som framgår av tabellen inte särskilt stora mel
lan urvalet och svarandegruppen. Urvalet är genomsnittligt något 
yngre. Denna skillnad korrigeras dock när mail räknar de som sva
rat vid uppföljningen till hela svarandegruppen. Eftersom ålder 
vanligtvis är en bakgrundsvariabel som uppvisar stark samvaria
tion med attityder och beteende är det tillfredsställande att 
konstatera att variabeln i så ringa grad samvarierar med svars
benägenhet . 
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Andra orsaker till bortfall kan ha varit det omfattande enkätfor
muläret som avsåg att täcka in frågor om bakgrund, arbetsmarknads
erfarenheter, sökbeteende på arbetsmarknaden, uppfattningar om 
arbetet, familje- och hemförhållanden, flyttningsbenägenhet m m. 
Av bilaga 2 framgår formulärets utseende, innehåll och omfång. 
Många uppgav vid telefonpåminnelserna tidsbrist i kombination 
med formulärets omfattning som skäl till att de inte kunnat el
ler hunnit svara. 

Tabell 6 Enkätbortfallets fördelning efter orsak. 

Orsak Algots 

Absoluta tal % 

Orsaken ej känd 83 51,2 

Sjukdom 2 1,2 

Vistelse i annat land 1 0,6 

Vägran 73 45,1 

Ej identifierbara - -

Ej lokaliserbara 3 1,8 

162 99,9 

Av tabellen framgår att 83 stycken aldrig inkommit med enkätsvar 
och ej heller uppgivit någon särskild orsak till detta. Två indi
vider var och hade varit sjukskrivna så länge att de ansåg det 
meningslöst att svara. Denna typ av bortfall är naturligtvis be
svärande för en analys som delvis syftar till att studera sam
bandet mellan arbetsmiljö och frånvaro. Vissa individer är borta 
så länge från sin arbetsplats att de knappast kan aktualisera 
några känslor gentemot eller ge informationer om denna. Detta 
problem drabbar alla frånvarostudier och utgör en av de selek
tionsprocesser som leder till att, om dessa personers besvär 
hänger samman med arbetsmiljön, sambanden mellan miljö och från
varo underskattas. Det är därför lättande att kunna konstatera 
att denna bortfallsorsak tycks vara begränsad i vår under
sökning. 

Den största gruppen förutom de som ej meddelat något skäl till 
att de ej svarat är vägrarna, dvs de som anger att de inte är 
villiga att besvara enkäten. Den vanligaste motiveringen var, 
som tidigare nämnts, rädsla för den dataregistrering och bear
betning, som genomförandet av undersökningen krävde. 
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3.5 Bortfallsanalys 

En annan möjlighet att bedöma bortfallets betydelse för säker
heten i de slutsatser som dras är att jämföra hur svarandegrup
pen och bortfallsuppföljningsgruppen svarat på ett antal frågor. 
Skillnader i vissa bakgrundsvariabler framgår i tabell 7. Obser
vera att bastalet (ca 543) inkluderar bortfallet på frånvarova
riablerna och ej är viktat (se tabell 3 och 4). 

Tabell 7 Vissa bakgrundsvariablers fördelning i primär svarande-

grupp och bortfallsuppföljningsgrupp. Procent. Absoluta 

tal inom parentes. 

Svarandegruppen Bortfallsuppföljningen 

Civilstånd 

Ej sammanboende 41 34 

Sammanboende 59 66 

100 (500) 100 

Skolutbildning 

Folkskola m m 53 40 

Grundskola m m 35 53 

Gymnasium m m 12 7 

Universitet m m 0 -

100 (505) 100 

Yrkesutbildning 

Ingen 63 59 

Mindre an ett år 19 21 

Ett år eller mer 18 20 

100 (503) 100 (29) 

Det har tidigare (tabell 5) konstaterats att individerna i bort
fallet genomsnittligt är något yngre än svarandegruppen. Nu kan 
också konstateras att de oftare är sammanboende och har något 
längre utbildning. Skillnaderna är dock inte dramatiska. 

Geografisk rörlighet och den sammanlagda tid man sökt arbete in
nan man erhållit anställningen vid Algots Nord kan utgöra andra 
mått på individens sociala situation. 
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Tabell 8 Förväntad geografisk rörlighet och arbetssökandetid i pri-

märsvarandegrupp och bortfallsuppföljningsgrupp. Procent. 

Absoluta tal inom parentes. 

Svarande- Bortfallsupp-

gruppen följningen 

Tidigare övervägt att byta bostadsort 

Nej 88 90 

Ja 12 10 

100 (505) 10U (29) 

Räknar med att behöva byta bostadsort 

Nej, säkert inte 64 62 

Nej, kanske inte 17 24 

Ja, kanske 14 3 

Ja, säkert 5 11 

100 (507) 100 (29) 

Söktid före nuvarande anställning 

Sökte ej aktivt 28 17 

- 1 mänad 18 20 

1 - 2  m å n a d e r  19 17 

3 - 6  m å n a d e r  15 20 

> 6 månader 20 27 

100 (506) 101 (30) 

Skillnaderna mellan grupperna är inte heller här särskilt stora. 
I bortfallsgruppen har man sökt arbete något längre och räknar 
oftare med att behöva flytta, vilket indikerar en något otrygga
re situation. Förklaringen till denna skillnad kan ligga i den 
större andel yngre som finns i gruppen som svarat vid bortfalls
uppföljningen. Det är allmänt bekant att yngre människors möjlig
heter att etablera sig på arbetsmarknaden blivit allt sämre, nå
got som gäller i speciell utsträckning för yngre kvinnor. 

En viktig del av undersökningen är den som berör frågor kring 
arbetet och arbetsmiljön. Av intresse är därför att studera 
skillnaderna mellan svarandegruppen och bortfallsuppföljnings-
gruppen i detta avseende. En sådan jämförelse kan göras i föl
jande tabell. 
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Tabell 9 Upplevelser och bedömningar av arbetsmiljön 1 pr ima r-

svarandegrupp och bortfallsuppföljningsgrupp. Procent. 

Svarande- Bortfallsupp-

gruppen följ ningen 

Upplevelse av arbetet (arbetsplatsen) som 

Dammig 

++ Ja , absolut 46 60 

+ 39 27 

- 9 3 

Nej, absolut inte 5 10 

99 (496) 100 

Bullrig 

++ Ja, absolut 40 37 

• 40 40 

- 15 10 

Nej, absolut inte 5 13 

100 (491) 100 

Psykiskt utmattande 

++ Ja, absolut 23 31 

+ 45 34 

- 24 21 

Nej, absolut inte 8 14 

100 (495) 100 

Kroppsligt utmattande 

++ Ja, absolut 26 27 

+ 50 43 

- 19 20 

Nej, absolut inte 4 10 

99 (495) 100 

Uttråkande 

++ Ja, absolut 30 36 

• 48 43 

- 17 10 

— Nej, absolut inte 5 11 

100 (501) 100 (28) 
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Forts av tabell 9 

Upplevelse av Inflytande över 

egna arbetsuppgifterna 

++ Ja, absolut 17 

33 

27 

23 

12 

20 

28 

40 Nej, absolut inte 

100 (477) 100 (25) 

Företagets skötsel och framtid 

++ Ja, absolut 2 

7 

31 

60 Nej, absolut inte 

7 

32 

61 

100 (485) luO (28) 

Ovan redovisade fördelningar av positiva och negativa reaktioner 
på arbetsmiljön avslöjar inte några avgörande skillnader mellan 
de jämförda grupperna. Möjligen förekommer i bortfallsuppfölj-
ningsgruppen med högre frekvens de extrema positionerna på svars
skalorna. Man bör dock ha i minnet att eftersom denna grupp rela
tivt sett är liten betyder små förändringar mycket - två indivi
der utgör knappt 7 procent av gruppen. 

3-. 6 Sammanfattning 

Vår sammanfattande bedömning är att det empiriska materialet 
håller en god kvalitet. Underlaget för en sådan bedömning är 
för det första datainsamlingens genomförande. Inga krafter spa
rades för att nå ett tillfredsställande resultat. Trots att en
käten var omfattande gav dess layout resondenterna goda möjlig
heter att svara på ett riktigt sätt. Även bearbetningen av in
samlade data (kodning, stansning, osv) hölls under god kontroll 
genom fasta instruktioner, utbildning och uppföljning. För det 
andra visar bortfallsanalysen att avvikelserna mellan den ur
sprungliga svarandegruppen och bortfallsgruppen är små, varför 
bortfallet inte bör snedvrida resultatet. 

Således kan konstateras att det empiriska materialet håller 
tillräckligt god kvalitet för att en analys av det slag som 
diskuterats i föregående avsnitt skall vara meningsfull. 
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En annan aspekt av datamaterialets kvalitet är frågan om vilka 
generaliseringar det tillåter. Även om materialet är represen
tativt för textilarbetarna vid Algots Nord kan man inte med sä
kerhet generalisera ens till textilarbetarna i Sverige, än mind
re till arbetare eller förvärvsarbetande i allmänhet. Sådana ge
neraliseringsproblem behäftar många arbetssociologiska studier. 
Om man vill granska komplicerade sammanhang på ett noggrant 
sätt tvingas man oftast begränsa det antal enheter studien kan 
omfatta. Detta behöver dock inte innebära att de resultat man 
kommer fram till är irrelevanta. Tvärtom visar erfarenheten att 
många idéer och teorier som senare visar sig vara generellt till
lämpliga emanerar från studier av detta slag. 

En annan begränsning materialet utsätter våra generaliserings
anspråk för, är det faktum att undersökningsgruppen enbart be
står av kvinnor. Man kunde skriva en helt annan avhandling 
(möjligen en intressantare) utgående från denna egenskap hos 
materialet. Undertecknads intresse och kompetens gör det dock 
naturligare att utnyttja data till en generell analys av de ar
betslivsproblem som formulerats i avhandlingens inledning. 

En tänkbar invändning som följer av detta val är att man inte 
vet om resultaten även gäller för arbetsplatser befolkade av 
män eller, ännu hellre, av både män och kvinnor (se t ex Lind
gren 1985). En sådan invändning måste erkännas vara rimlig. Vår 
förmåga räcker dock inte till för att i detalj, i varje avsnitt 
av analysen, diskutera eventuella konsekvenser av att underlaget 
enbart består av kvinnor. En sådan diskussion försvåras ju ock
så av att inga jämförelser kan göras inom materialets ram. 

Vi får finna tröst i att vi är i gott sällskap. Western Electric-
undersökningarna, som låg till grund för hela "Human relation"-
traditionen, baserar också sina resultat på kvinnliga arbetare. 
Det mesta av den forskning som bedrivits inom denna del av ar
betslivsområdet utgår dessutom från manligt dominerade industri
miljöer, så varför inte 'vända på kuttingen'. Om man ser avhand
lingen som en första del av en fortsatt forskning i ämnet kan 
det till och med vara en fördel att de sammanhang som studeras 
har kunnat rensas från könsrolls/yrkesrollsproblematiken. 
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4 SJUKFRÅNVARO 

Vi inleder den empiriska analysen med en diskussion och defini
tion av den huvudsakliga beroendevariabeln i analysen, sjukfrån
varo. Den första precisering som krävs är en bestämning av va
riabelns nominella definition. 

Utgångspunkten för en sådan måste vara det intresse som är vägle
dande för analysen. Om man eftersträvar kunskap om orsaker till 
variationer i den av samhället ersatta sjukfrånvaron, dvs antalet 
sjukpenningdagar, bör definitionen formuleras; Sjukfrånvaro är 
frånvaro från arbete som registrerats hos och ersatts av försäk
ringskassan. Utifrån ett strikt samhällsekonomiskt intresse är 
en sådan definition fullt tillräcklig. 

Ur ett sociologiskt eller beteendevetenskapligt perspektiv inne
bär definitionen dock en stark begränsning. En stor del av den 
faktiska frånvaron registreras nämligen aldrig vid försäkrings
kassorna och de frånvarande individerna begär aldrig någon er
sättning för sitt inkomstbortfall. Man har gjort uppskattningar 
av differensen mellan registrerad frånvaro och total frånvaro 
och funnit att den totala frånvaron kan ligga på en 20 procent 
högre nivå än den som anmäls till försäkringskassorna. Det är 
vanligtvis den kortare frånvaron som aldrig registreras. Man 
kan uttrycka det så att de förvärvsarbetande tillämpar ett spon
tant karensdagssystem. Ett återinförande av karensdagar skulle 
av denna anledning knappast minska samhällets kostnader för 
sj ukf örsäkringen. 

Av ovanstående resonemang följer att en mer uttömmande definition 
av sjukfrånvaro bör tillämpas i en studie där huvudintresset är 
riktat mot frånvaro från arbetet som ett faktiskt mänskligt hand
lande. En sådan definition kan formuleras: Med sjukfrånvaro menas 
faktisk frånvaro från arbetet som den registrerats vid arbets
platsen. Definitionen ringar på detta sätt även in den frånvaro 
som individerna väljer att själva fstå för1. 

Denna frånvaro måste dock reducueras med tjänstledigheter be
viljade för studier, vård av barn eller liknande orsaker, ej för
knippade med individens egen hälsa. Om vi alltså från den vid 
företaget registrerade frånvaron subtraherar sådana tjänstledig
heter återstår den rena, av den egna personens behov orsakade, 
sj ukfrånvaron. 
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Vissa problem kvarstår dock med denna definition av frånvaro. 
Man kan t ex fråga sig vad som avses med orden arbetsplats och 
registrering; Är arbetsplatsen den plats där registrering av 
frånvaro sker, eller är det den plats där arbetet utförs. Vissa 
yrkesgrupper t ex anläggningsarbetare, byggnadsarbetare, trans
portarbetare och liknande har ej arbetet förlagt till en bestämd 
plats dit arbetsledning och kontroll är lokaliserad. Ovanstående 
definition av frånvaro kan vara svår att tillämpa på dessa grup
per utan en noggrannare precisering av dessa begrepp. 

I den situation från vilket frånvarodata i denna studie är 
hämtade inordnas dock arbetskraftens lokalisering, arbetets 
utförande samt arbetsledning och kontroll under samma tak, var
för vi här kan bortse från dessa begreppsliga komplikationer. 

Frånvaron kan dock klassificeras på olika sätt. Dels föranleder 
olika myndighets- och företagsintressen speciellt anpassade klas
sifikationer. Dels ger olika forskares intentioner upphov till 
olika indelningar. Detta leder till att en mängd olika kombina
tioner av frekvens- (antal tillfällen) och volymmått (antal da
gar) förekommer. Bland skälen till att det inom frånvaroforsk
ningen ofta förekommer motstridiga resultat är denna variation 
i definition och mätning av frånvaron ett av de viktigaste. 
Muchinsky (1977) beskriver situationen som "a methodological 
hodgepodge". I sin genomgång av olika mått dömer han ut vissa 
specialkonstruktioner som t ex "Blue monday" och "Worst day", 
mått som skapats för att fånga in vad som brukar kallas fri
villig frånvaro. Sådan frånvaro, på engelska betecknad som "ab
senteeism" till skillnad från den sjukdomsbetingade "absence", 
har ägnats mycket intresse internationellt medan det i Skandi
navien varit vanligare att även andra aspekter av frånvaroprob
lemet berörts. 

Hos många forskare antas det dock att det finns en skillnad 
mellan korttids- och långtidsfrånvaro i så motto att den kor
taste frånvaron är starkare påverkad av subjektiva faktorer me
dan lång frånvaro oftare orsakas av medicinska objektiva skäl. 
Nilsson (1974) skriver: 

En dylik tidsindelning av frånvaron synes dock vara mycket 
väsentlig att göra i samband med studium av sjukfrånvarons 
orsakssammanhang, eftersom en tidsindelning antagligen 
ger en åtskillnad mellan den s k ofrånkomliga frånvaron, 
dvs frånvaro betingad av exempelvis sjukdom och frånvaro 
betingad av sociala och psykologiska faktorer. 
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Samma resonemang förs av Chadwick-Jone s, Brown & Nicholson 
(1973), Ander & Edgren (1978), Vogel (1979). Den offentliga sta
tistik som numera förs i Sverige är också oftast uppdelad i kor
tare och längre frånvaro, 

Antagandet att skilda frånvarotyper har olika bakgrund skulle, om 
det tillämpades på den handlingsanalysmodell vi tidigare formule
rat, få den konsekvensen att tyngdpunkten och styrkan i relatio
nerna i modellen förändrades om den beroende variabeln frånvaro 
klassificerades som korttids-, långtids- eller total frånvaro. 

Om man använder den totala frånvaron som mått får man visserli
gen en bild av vilka de mest framträdande frånvaroorsakerna är, 
men samtidigt döljer man den skillnad i sammansättning av orsaks
faktorer som kan tänkas föreligga för kort- respektive långtids
frånvaro. Eftersom sådana skillnader kan avslöja intressanta va
riationer i fenomenet frånvaro har vi valt att arbeta med två 
parallella klassificeringar av frånvaron, kort- respektive lång
tidsfrånvaro. Det ideala förhållandet hade här varit att vi kun
nat laborera med olika typer av kort- och långtidsfrånvaro för 
att härigenom anpassa måtten till sådana som använts i andra 
studier och på så sätt få säkrare jämförelser. 

Nu är detta tyvärr inte möjligt eftersom måtten fixerades redan 
vid datainsamlingsstadiet till endags- respektive total frånvaro. 
Det gick så till att den företagsregistrerade frånvaron kodades 
som endagsfrånvaro = en enskild frånvarodag3) eller totalfrånva
ro = all frånvaro som registrerats för en individ. Flerdagsfrån-
varon, dvs den sammanlagda frånvaron bestående av perioder läng
re än en dag, kan sedan beräknas som den totala frånvaron minus 
endagsfrånvaron. 

Det hade ur jämförelsesynpunkt möjligen varit lämpligare med en 
klassificering av den kortare frånvaron i ett något längre spann, 
t ex 1-3 dagar. Vissa jämförelsemöjligheter finns dock. Ander & 
Edgren använder sig t ex av endagsmåttet i vissa av sina studier. 
Froggatt (1970) specialstuderar "short-term absence" dock med en 
mycket teknisk ansats, som inte ger upphov till särskilt fruktba
ra komparationer. 

Viktigare än jämförelsemöjligheterna är dock att det ur ett teo
retiskt perspektiv torde vara rimligare att använda endagsfrånva-
ron som operationell definition av vad som i litteraturen kallas 
"ej ofrånkomlig frånvaro", "frivillig frånvaro", "absenteeism" 



45 

eller liknande. Man kan med viss säkerhet anta att den relativa 
andelen ej hälsobetingad frånvaro är störst i endagsfrånvaromåt-
tet än i något annat frånvaromått. 

Flerdagsfrånvaromåttet blir ett naturligt komplement till endags-
frånvaron på så sätt att det dels domineras av hälsobetingade or
saker dels tillsammans med endagsfrånvaron summerar till den to
tala frånvaron. 

4.1 Endags- och flerdagsfrånvaromåtten 

De mått på endags- och flerdagsfrånvaro som konstrueras måste re
lateras till den sammanlagda arbetstid en individ har arbetat un
der undersökningsåret för att bli jämförbara. Dels kan man ha an
ställts under året och härigenom ha en lägre arbetsvolym som från
varon skall relateras till, dels finns en mindre grupp anställda 
som arbetade halvtid (enligt varannandagsprincipen, dvs ej del av 
dag) och vars frånvaro härigenom måste vägas upp. 

De formler som används för att korrigera frånvaron med hänsyn 
till totalt arbetad tid redovisas enligt följande: 

Endagsfrånvaro = antalet enstaka frånvarodagar x K 

Flerdagsfrånvaro = antalet dagar i längre perioder än en dag x K 

Totalfrånvaro = totala antalet frånvarodagar x K 

Antalet anställningsdagar - antal tjänstledighetsdagar 

* K är en konstant som används för att korrigera sjukfrånvaron 
för skillnader i tjänstledigheter, antalet arbetsdagar indivi
den varit anställd samt för att erhålla frånvaron på årsbasis. 
För individer som arbetade halvtid har täljaren satts till 440 
dagar, dvs de halvtidsarbetandes frånvaro har relaterats till 
det sammanlagda antalet arbetsdagar under två år. Talet 220 be
stäms av normalarbetstiden 20 dagar per månad i 11 månader, 
vilket innebär att semestermånaden juli räknats bort. 

Med hjälp av dessa beräkningsmetoder kan den genomsnittliga från
varon vid företaget beräknas. För att erhålla några referenspunk
ter med vilka frånvaron vid Algots Nord kan jämföras, redovisas 
i följande tabell denna tillsammans med jämförbara data baserade 
på riksförsäkringsverkets sjukfallsregister. 
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Tabell 10 Endags-, flerdags- och total frånvaro vid Algots Nord 1975 

i jämförelse med riksförsäkringsverkets sjukfallsregister.^ 

Medelvärden, antal dagar. 

Endags-

frånvaro 

Flerdags-

frånvaro 

Total 

frånvaro 

Algots Nord 4,4 27,0 31,4 

1-2 dagar 7 dagar eller fler 

Alla förvärvsarbetare 1,4 15,8 18,3 

Kvinnor 

Produktions- och distribu
tionsanställda 1,3 21,4 23,6 

Beklädnadsarbetareförbundet 1,4 24,0 26,9 

Metallindustriarbetare 2,1 39,3 42,9 

1) Uppgifterna är hämtade ur Levnadsförhållanden nr 15, "Arbetsför

hållanden och sjukfrånvaro" 1975/76, SCB 1979 och gäller registrerade 

sjukförsäkringsdagar. 

Av tabellen framgår att kvinnorna på Algots genomsnittligt har 
högre frånvaro än förvärvsarbetande i allmänhet, produktions-
och distributionsanställda kvinnor och anställda anslutna till 
beklädnadsarbetareförbundet. Man bör dock ha i åtanke att riks
försäkringsverkets data tenderar att underskatta den verkliga 
frånvaron eftersom delar av denna aldrig registreras vid för
säkringskassorna . 

Frånvaron på Algots Nord är lägre än för kvinnor anställda inom 
metallindustriarbetareförbundet. Det är inte osannolikt att ar
betet vid tillverkningsenheterna i Västerbotten (se beskrivning
en av arbetet vid Algots Nord) bäst kan jämföras med arbete inom 
metallindustri och att skillnaderna i förhållande till övriga 
grupper inte är orimliga. 

I Algotsmaterialet finns också överlag en förskjutning mot korta
re sjukfall än i jämförelsematerialen. Ett av syftena med analy
sen är att utröna skillnaderna i orsaksfaktorer mellan lång och 
kort frånvaro. Vi bör ändå redan på detta stadium påpeka att 
den noterade förskjutningen mot kortare sjukfall på Algots 
sannolikt betingas av de skillnader i åldersfördelning som 
föreligger mellan denna grupp och rikssiffror för förvärvs
arbetande kvinnor i allmänhet. 
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Tabell 11 Åldersfördelningen bland anställda vid Algots Nord samt bland 

kvinnor i den förvärvsarbetande befolkningen som helhet. Procent. 

Ålder Algots Nord Förvärvsarbetande kvinnor 

16 -24 år 42 18 

25 - 44 år 32 46 

45 - 26 36 

(588) (1 787 000) 

(Källa: AKU 1976) 

Vid Algots Nord arbetade, beroende på en kombination av rekryte
ringsförhållanden och rekryteringspolitik, en större andel yngre 
och lägre andel äldre kvinnor än i riket i medeltal. Det är ett 
känt faktum att sjukperiodernas längd tenderar att öka med åldern 
varför de skillnader i frånvaro mellan Algotsgruppen och de jäm
förda förvärvsarbetande inte är oväntade. 

Man kan utifrån ovanstående med viss säkerhet hävda att de från
varovariabler vi kommer att utnyttja i den fortlöpande analysen 
äger en rimlig reliabilitet. 

4.2 Beskrivning av arbetet på Algots Nord 

Innan vi går vidare till en diskussion av arbetstillfredsställelse 
(kapitel 5) och arbetsmiljöfaktorer (kapitel 6) kan det vara på 
sin plats att ge en kortfattad beskrivning av hur arbetet på 
Algots Nord bedrevs. 

Arbetet bestod i att producera kläder, framför allt jeans och 
fritidskläder. Fabrikerna i Västerbotten var endast tillverk
ningsenheter. Därför sändes från huvudkontoret i Borås, order 
om vad som skulle sys och en plan över hur produktionen skulle 
organiseras för varje speciell produkt. 

I fabriken samlades de beställda råvarorna i lagret, varifrån 
de utportionerades till uppläggarna, som lade upp tygstyckena 
i för tillskärningen lämpligt stora högar. 

Tillskäraren skar med hjälp av en fast, motordriven såg ut tyg
bitar efter ett mönster, varefter märkaren märkte upp de olika 
tygbitarna i plagget för att förhindra sammanblandning ute på 
banden. 
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Med momentsömmerskorna började det motordrivna löpande bandet. 
Utskurna, uppmärkta tygstycken gled fram på banden ungefär som 
matvarorna i en snabbköpskassa. En sömmerska plockade ett stycke 
eller flera, sydde några sömmar och lade plagget på bandet igen. 
Varje sömmerska sydde alltså endast en del, ett moment, av plag
get, t ex sidosöm, linning eller gylf. För att förflyttningen 
längs bandet skulle gå smidigare och för att förhindra att prop
par uppstod, användes medhjälpare som manuellt flyttade plagg 
och tygstycken. Många gånger stod bandet stilla och all för
flyttning skedde manuellt. 

När plaggets alla delar och detaljer var sydda, pressades det 
i stora ångpressar. Vid den sista stationen innan de färdiga 
plaggen placerades i lagret i väntan på leverans, avsynades 
plaggets kvalité. Kvalitén i arbetet kontrollerades även fort
löpande av en förman. En annan förman hade till uppgift att be
vaka arbetstempot, dvs se till att produktionen hölls på kvan
titativt hög nivå. 

Övriga anställda, förutom ovan uppräknade yrkesgrupper var till 
huvuddelen städare och arbetsledare. Ett fåtal arbetade med ad
ministrativa sysslor samt i lagren. Nedan redovisas de olika 
yrkesgruppernas storlek samt frånvaron i var och en av dem. 

Tabell 12 Endags- och flerdagsfrånvaro efter yrkesgrupp. Arsmedeltal, 

antal dagar. 

Yrkesgrupp Endags- Flerdags-

frånvaro frånvaro N 

Uppläggare 2,7 13,1 (12) 

Tillskärare 3,9 19,7 (26) 

Märkare 5,1 43,4 (26) 

Momentsömmerskor 4,4 24,9 (377) 

Pressare 3,4 21,6 (29) 

Avsynare 4,9 42,9 (28) 

övriga (lager, 
kontor, städare) 3,5 21,0 (36) 

Tjänstlediga/sjukskrivna 6,3 48,3 (28) 

1) Denna grupp var tjänstlediga för studier eller vård av egna barn 

eller sjukskrivna vid enkättillfället, våren 1976. Kontroller 

har gjorts så att inte dessa tjänstledigheter påverkar sjuk

frånvaron för 1975. Frånvaron är hög i gruppen på grund av in

slaget av långtidssjukskrivna. 
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Av tabellen framgår att både endags- och flerdagsfrånvaron 
varierar mellan de olika yrkesgrupperna. Något förvånande är 
att momentsömmerskorna har genomgående lägre frånvaro än flera 
grupper (t ex märkare och avsynare), som har helt manuella ar
betsuppgifter och inte styrs av det löpande bandet. Normalt 
skulle man förvänta sig att motsatta förhållandet rådde. Ett 
tänkbart skäl till detta kan vara att arbetsledningen placerat 
anställda med särskilda medicinska problem i dessa fysiskt 
lättare arbeten. Här stör inte heller eventuell frånvaro det 
direkta produktionsflödet eftersom märkning och avsyning sker 
vid ett slags buffertstationer. Ibland förekommer i studier av 
frånvaron inom ett företag eller en myndighet, analyser av olika 
yrkesgruppers specifika arbetssituation och frånvarobeteende. 
Många gånger är dock dessa grupper ganska små. Detta innebär 
att analyser och slutsatser blir känsliga för speciella för
hållanden som kan vara svåra att känna till och därigenom 
hålla under kontroll. Antalet individer i de flesta av yrkes
grupperna i tabell 7 är enligt vår mening för lågt för att man 
säkert skall kunna tolka frånvaroskillnaderna som effekter av 
olikartade arbetsfunktioner.4) Bastalen i yrkeskategorierna 
är också för små för att man skall kunna göra någon ingående 
analys av vilken betydelse selektionsmekanismer, bakgrundsva
riabler och upplevelse av olika arbetsfaktorer kan ha för de 
observerade skillnaderna i frånvaro. 

Delvis av detta skäl kommer de anställda i större delen av detta 
arbete att behandlas som en enhetlig grupp textilarbeterskor. 
Detta motiveras också av att skillnader mellan undergrupperna 
inte tycks entydigt relaterade till arbetsroller och att ett 
visst mått av rotation mellan de olika arbetsuppgifterna hela 
tiden förekom. 

I den sammanfattande analysen (se kapitel 12) kommer dock för 
fullständighetens skull, befattningen vid företaget att åter
komma som en variabel. Härigenom kan också den selektion på 
basis av medicinsk status som i viss utsträckning tycks ha 
legat bakom personalplaneringen hållas under kontroll. 
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5 ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE OCH FRÅNVARO 

5.1 Inledning 

Inom arbetslivsforskningen rådde länge en övertygelse om att 
ett negativt samband mellan arbetstillfredsställelse och från
varo existerade. Man kan hävda att denna övertygelse grundlades 
av Human Relationsskolan där Mayo, Roethlisberger, Dickson m fl, 
i sina serier av experiment^) fann att ett förbättrat psykolo
giskt arbetsklimat sammanhängde med lägre frånvaro. Björkman & 
Lundkvist skriver i sin genomgång av den arbetssociologiska 
traditionen i Sverige: 

Rörelsens lärofader, den australiensiske psykologiprofes
sorn vid Harvard, Elton Mayo, ansåg sig med hjälp av resul
tat som de från Western Electric-undersökningarna kunna le
da i bevis att goda relationer mellan ledning och anställda 
var nyckeln till "allt det andra goda": hög produktivitet, 
låg personalomsättning, hög närvaro, trivsel, arbetsfred 
osv. (Björkman & Lundkvist 1983, s 30) 

Anledningen till att Hawthornexperimentens resultat kom att få så 
stor genomslagskraft var förmodligen försöksverksamhetens omfång 
och den mängd publikationer den alstrade. Tidigare och senare har 
dock en mängd andra forskare kommit till liknande resultat. I 
många av dessa studier har man entydigare utgått från arbetstill
fredsställelse som den oberoende variabeln (den faktor som orsa
kar variation i frånvaro), vilket framgår av följande tablå häm
tad ur en tidigare nämnd översikt av Muchinsky (1977). 

Resultaten från de studier Muchinsky redovisar pekar ganska en
tydigt på att en minskning av frånvaron är att vänta vid en ök
ning av den allmänna tillfredsställelsen med arbetet. Resultaten 
är mindre entydiga vad gäller sambandet mellan uppfattningar av 
olika arbetsfaktorer t ex work, pay osv, och frånvaro. 
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Investigator Factor Population Relationship 

Kernhäuser & Sharp (1932) Overall Job satisfaction Female factory workers Negative 

Noland (1945a) Overall Job satisfaction Industrial workers Negative 

Covner (1950) Satisfaction with management Manufacturing workers Negative 

Kerr et al (1951) Overall Job satisfaction Manufacturing departments Positive 

(total absenteeism) 

Negative 

Metzner & Mann (1953) Overall Job satisfaction Blue- 6. white-collar workers Negative 

(frequency) 

Zero 

(days lost) 

Van Zelst Si Kerr (1953) Overall Job satisfaction Manufacturing workers Negative 

Fleishman et al (1955) Overall job satisfaction Production workers Negative 

Ta lacchi (1960) Overall Job satisfaction Office Workers Negative 

Patchen (1960) Satisfaction with pay & promotio ns) Oil refinery workers Negative 

Harding & Bottenberg (1961) Overall Job satisfaction Airmen Negative 

Vroom (1962) Overall Job satisfaction Oil refinery workers Zero 

Waters & Roach (1971) Overall Job satisfaction Female clerical workers Negative 

Satisfaction with work Negative 

Satisfaction with supervision Zero 

Satisfaction with pay Zero 

Satisfaction with coworkers Negative 

Waters & Roach (1973) Overall Job satisfaction Female clerical workers Negative 

Satisfaction with work Negative 

Satisfaction with supervision Zero 

Satisfaction with pay Zero 

Satisfaction with promotions Zero 

Satisfaction with coworkers Zero 

Hrebiniak & Roteaan (1973) Need satisfaction Managers Negative 

Newman (1974) Satisfaction with work Nursing home employees Negative 

Satisfaction with supervision Zero 

Satisfaction with pay Zero 

Satisfaction with promotions Zero 

Satisfaction with coworkers Zero 

(Kalla: Michinsky 1977 s 324, 325) 

Pigur 12 Muchinsky8 tablå Over studier av förhållandet ne lian arbets

tillfredsställelse och frånvaro. 

Det finns ytterligare stöd för arbetstillfredsställelse - frånva
rosambandets intersubjektiva reliabilitet. 1 två stora översikter 
som producerades på 1950-talet, Brayfield & Crockett (1955) och 
Herzberg, Mausner, Peterson och Chapwell (1957) demonstrerade 
författarna oenighet i bedömningen av sambandet mellan arbets
tillfredsställelse och uppträdande i/utförande av arbetet. Herz-
berg et al pläderar för de från Human Relation-skolan ärvda er
farenheterna medan Brayfield & Crockett reser tydliga frågetecken 
för särskilt det antagna sambandet mellan tillfredsställelse och 
produktivitet. 



Pâ en punkt överensstämmer dock uppfattningarna mellan översikts
verken och det gäller just sambandet: mellan arbetstillfredsstäl
lelse och frånvaro, där man 1 båda fallen kommer till slutsatsen 
att detta samband existerar och an tar en negativ form. Man kan 
betrakta denna enighet som ett starkt: beläg g för hypotesens för
ankring bland arbetslivsforskarna, 

5 .2 Withdrawal - teorin 

En teoretisk fördjupning av argumentati onen för och tolkningen av 
denna hypotes ges av Hill & Trist i två artiklar i m itten på 1950-
talet. Deras arbeten utgår egentligen från en konstaterad skill
nad i arbetsolyckor mellan USA och England. I en senare studie av 
arbetsolyckor och frånvaro vid ett järn och stålföretag nära 
Sheffield i norra England formulerar författarna så sin "tillba
kadragandehypotes" (withdrawal hypothesis) utifrån ett psykoana
lytiskt perspektiv: 

Characteristically, industrial accidents cause both injury 
and absence from work, and, so far as they are motivated 
events, the motivation (however unconscious) may be direc
ted towards either of these ends. In this paper concern 
will be with the absence effects. Accidents will be consi
dered as a means of withdrawal from the work situation 
through which the individual may take up the role of ab
sentee in a way acceptable both to himself and to his em
ploying organization. (Hill k Trist 1953, s 359) 

Han betraktar således arbetsolyckor som omedvetet motiverade 
handlingar som syftar till att på ett för individen och organi
sationen accepterat sätt arrangera en reträtt från arbetet. Man 
lyckas också empiriskt visa att olycksfrekvensen vid järn- och 
stålföretaget sammanhänger med frånvaro utan uppgiven orsak. In
divider med ett dåligt förhållande till den organisation i vil
ken hon är anställd kan därför tänkas välja mellan dessa former 
av tillbakadragande från den spänning och stress det dagliga mö
tet med organisationen skapar. 

I den artikel som daterar sig från 1954 visar Hill & Trist att 
antalet olyckor och den ogiltiga frånvaron tenderar att minska 
över tid men att för samma grupp individer den sanktionerade från
varon (ej läkarkontrollerad sjukfrånvaro) ökar. Författarna drar 
slutsatsen att: 
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The fact that uncertified sickness comes to a considerable 
extent to be substituted for no-reason able-bodied absence 
means that a form of illness has taken over from a form of 
conduct. (Hill & Trist 1954, s 133) 

Tolkningen av den förändringsprocess en anställd genomgår inne
bär således en slags transformering av missnöje med arbetet till 
sjukdom hos individen. I en vidare diskussion av skillnaden mel
lan ogiltig och ej läkarkontrollerad frånvaro säger man: 

Despite their common adherence to the day-off pattern, no-
reason absences and uncertified sickness belong, in feeling, 
to different psychological worlds. To state this difference 
in an extreme form one might say that in the first of these 
worlds a day is taken, while in the second it is lost; and 
that in passing from one of these worlds to the other a man 
passes from taking it out directly on the firm to taking it 
out in some measure on himself. In so doing he exchanges the 
role of an offender for that of a casualty - however minor 
in both cases. What was once projected now becomes introjec-
ted. (Hill & Trist 1954, s 134) 

Trots en viss psykologisk reduktionism (en övervägande del av 
olyckor och frånvaro är förmodligen slumpmässigt, tekniskt och 
medicinskt betingade), trots att många i sammanhanget relevanta 
variabler inte hålls under kontroll och trots att Hill & Trist de 
facto aldrig mäter arbetstillfredsställelsen, måste man vidstå 
att författarna berör och formulerar viktiga socialpsykologiska 
mekanismer genom vilka låg arbetstillfredsställelse kan tänkas 
leda till reaktioner som hög olycks- och frånvarobenägenhet. 

5.2.1 Andra teorier 

Vissa andra teoretiska tolkningar av sambandet mellan arbetstill
fredsställelse och frånvaro har förekommit. I fältteoretiska an
satser, t ex den som utvecklats av Vroom (1964), ses arbetstill
fredsställelse som en viktig faktor vars laddning (valence), när 
den är hög relativt andra faktorer utanför arbetet, kan påverka 
individen till en hög närvaro. 

Inom den utbytesteoretiska (exchange theory) traditionen ses 
frånvaro som en del av det utbyte individen kan påverka i rela
tionen mellan henne och arbetsorganisationen. Låg arbetstill
fredsställelse skulle individen enligt detta synsätt kunna växla 
mot en högre frånvaro. 
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I andra mer behaviouristiskt orienterade traditioner betraktas 
både arbetstillfredsställelse och frånvaro som olika typer av 
inlärt beteende som framkallats genom tidigare upplevda förstärk
ningsprocesser . 

Mot bakgrund av den diskussion vi tidigare fört om olika teorier 
för mänskligt handlande bör det inte vara någon tvekan om att 
Hill & Trists psykoanalytiska ansats bär mest likheter med de 
utgångspunkter vi tidigare fastställt. 

5.3 Kritik mot arbetstillfredsställelse/frånvaro - hypotesen 

Under senare år har dock skarp kritik riktats mot antagandet om 
ett negativt samband mellan arbetstillfredsställelse och frånva
ro. En av de första att ifrågasätta tidigare forskares konsensus 
kring sambanden mellan tillfredsställelse, frånvaro och perso
nalomsättning var Porter & Steers i en översiktsartikel 1973. 
Deras invändningar riktades mot tanken att frånvaron skulle på
verkas av upplevelsen av arbetet. Man menade att frånvaro från 
arbetet var en betydligt mer spontan reaktion än beslutet att 
byta anställning. Det senare beteendet ansågs utifrån den genom
gång av arbeten Porter och Steer genomförde, kunna vara betingat 
av tillfredsställelsen i arbetet. Man tyckte sig däremot inte 
finna tillräckligt stöd i litteraturen för uppfattningen att 
frånvaro från arbetet påverkades på samma sätt. 

Steers och Rhodes (1978) utvecklade diskussionen kring den sena
re frågeställningen. I denna artikel formulerades kritiken i en 
modell vars syfte var att påvisa att problemet krävde en mer 
komplicerad behandling och att frånvaro måste ses som ett mer 
indirekt fenomen och inte uppfattas som direkt knutet till upp
levelser av arbetet. Följande modell angavs där som en detaljri
kare och fullständigare beskrivning av frånvarofenomenets omgiv
ning: 
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MAJOR INFLUENCES ON EMPLOYEE ATTENDANCE: A PROCESS MODEL 

3 Personol Characteristics 
f  Education 
J Tenure Is" 3 vFamily size^ 

.  Employee Values 8t I  
Job Expectations |  

I.  Job Situation 
Job scope 
Job level 
Role stress 
Work group size 
Leader style 
Co-worker relations 
Opportunity for 

advancement 

7. Ability to Attend 
I l lness 8 accidents 
Family responsibil i t ies 
Transportation problems 

4. Satisfaction 
with Job 
Situation 

6. Attendance 
Motivation 

8. Employee 
Attendance 

5 Pressure to Attend 
Economic/market condit ions 
Ine enti  ve/reward system 
Work group norms 
Personal work ethic 
Organizational commitment 

(Källa: Steers & Rhodes 1978 s 393) 

Figur 13 Steers och Rhodes modell över faktorer som påverkar anställdas 

närvaro. 

Steers och Rhodes modell har hög komplexitet, vilket fram
går av figur 13. Här beaktas många faktorer som i vår tidigare 
diskussion av analysmodeller framhållits som nödvändiga att stu
dera i detta sammanhang. Modellen förstärker härigenom det in
tryck vi velat ge av problemets multivariata karaktär. Och även 
om Steers & Rhodes inte anser att närvaron vid en arbetsplats är 
direkt relaterad till tillfredsställelse med arbetssituationen 
finns ändå en klart markerad relation mellan variablerna via vad 
man kallar för närvaromotivation. Man kan således säga att Steers 
& Rhodes kritik av tillfredsställelse/frånvaro-sambandet är re
lativt modest. 

5.4 Nicholson et al's kritik 

Den starkaste kritiken mot teorin om arbetstillfredsställelse 
som en bestämningsfaktor för frånvaro har presenterats av ett 
forskarlag bestående av Nicholson, N, Brown, C.A., Chadwick-
Jones, J.K., från University College i Wales. Dessa har samar
betat i flera olika artiklar och Nicholson har själv bidra
git med en avhandling i ämnet. Huvuddragen i författarnas kri
tik finns formulerad i en artikel daterad 1976. "Absence from 
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work and Job satisfaction", vilken kommer att användas som un
derlag för en presentation av de invändningar man reser mot den 
traditionella uppfattningen i frågan. 

Vilka skäl kan ligga bakom den homogena konsensus som till dags 
dato förelegat i frågan? Nicholson et al anför fem orsaker till 
att sambandet mellan arbetstillfredsställelse och frånvaro så 
genomgående har accepterats. 

För det första menar författarna att det finns en intuitiv själv
klarhet i att arbetare som trivs med sitt arbete även uppsöker 
detta. Man hänvisar här till Argyle (1972) som representant för 
en sådan syn. 

För det andra meanr man att det är ett "kort , enkelt men ologiskt 
steg att som Hill & Trist identifiera faktumet av, med motivet 
för, ett tillbakadragande från arbetet". Kritikerna baserar sig 
här på förhållandet att arbetstillfredsställelse aldrig mäts i 
Hill & Trist*s stålverksstudie. Den infereras enbart från den 
olycks- och frånvarostatistik som insamlats. 

För det tredje menar författargruppen att relationen arbetstill
fredsställelse/frånvaro fått rättfärdiga forskningen kring ar
betstillfredsställelse sedan man misslyckats demonstrera ett sta
bilt samband mellan denna variabel och produktivitet. Här före
kommer en hänvisning till den tidigare nämnda översiktsartikeln 
av Brayfield & Crockett (1955). 

För det fjärde anser Nicholson et al (här hänvisas till Wall & 
Stephenson (1970)) att teorin ger ett ekonomiskt argument till ar
betsgivare att aktivt försöka förbättra de anställdas arbetsupp-
levelser. Detta kan ses som ett ekonomiskt och socialt argument 
liggande utanför den vetenskapliga sfären. 

Det femte skälet, det enda som ger någon grund för en nödvändig 
relation mellan variablerna, är enligt författarna en mängd em
piriska studier som syftar till att fastlägga tillförlitliga 
samband mellan arbetsupplevelser och frånvaro från arbetet. 

Författarna ger sig i kast med att pröva om detta femte skäl 
till den starka tron på 'satisfaction/absenteeism - hypotesen' 
är hållbart och går härvid tillväga på två sätt. Dels gör man 
en genomgång av tidigare översikter och litteratur inom området 
och omvärderar denna på vissa punkter, dels genomför man en egen 
empirisk studie för att pröva sambandets giltighet. 
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5.4.1 Omvärdering av tidigare erfarenheter 

En av anledningarna till att tidigare litteraturgenomgångar 
resulterat i entydigt stöd för teorin om ökad frånvaro vid 
sjunkande arbetstillfredsställelse anser Nicholson et al vara 
ett alltför selektivt urval av artiklar. Man nämner som exempel 
på författare som träffas av denna kritik Argyle (1972), Behrend 
(1959), Maier (1955), March & Simon (1958), Patchen (1960) och 
Porter & Steers (1973). 

Till yttermera visso menar Nicholson/Brown/Chadwick-Jones att 
andra författare som utgått från ett mer allsidigt urval av 
artiklar i sina 'reviews' kommit till betydligt tveksammare 
utsagor rörande teorin ifråga. Här nämns namn som Korman (1971), 
Tiffin & McCormick (1966) samt Vroom (1964). 

För att bringa klarhet i hur erfarenheterna på området bör tol
kas vidtar Nicholson et al en egen litteraturgenomgång. Man väl
jer 29 olika studier, vilka delas in i tre olika grupper: 

1. Studier baserade på individdata. Dessa anses vara de metodiskt 
mest nöjaktiga men man finner här ändå att resultatet är blandat. 
Både signifikanta och icke signifikanta samband förekommer. Styr
kan i korrelationerna överstiger dock sällan (-.30), vilket tol
kas som att de samband som förekommer endast ligger strax över 
signif ikansnivån. 

2. Den andra typen av studier är baserade på individdata men ana
lyserna utförs på en indelning av samplet i högfrånvaro och låg-
frånvarogrupper, vilka jämförs med avseende på arbetstillfreds
ställelse eller liknande variabler. Dessa studier kritiserar 
Nicholson et al dels därför att de baserar sina slutsatser på 
alltför enkel statistisk analys, dels på grund av att de upp
mätta gruppskillnaderna kan bero på stora skillnader i andra 
variabler som hänger samman med arbetstillfredsställelse eller 
frånvaro. 

3. En hel del studier har baserats på gruppkorrelationer, dvs 
arbetstillfredsställelse och frånvaro har studerats på aggre-
gerad nivå (arbetsgrupper eller avdelningar har utgjort enheter). 
De samband man där erhållit anses av kritikerna oriktigt ut
nyttjas för att dra slutsatser om förhållanden på individnivå. 
Här gäller samma argumentation som för studierna under punkt 2 
men med än större eftertryck. 

Nedanstående tablå sammanfattar resultatet av Nicholsons et al 
genomgång. 
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Relationship 
Source Sample found 

Category 1 . Individual correlational studies 

Xoland (1945) 466 blue-collar males negative 
Van Zeist & K err (1953) 340 blue-collar males negative 
Talan hi 11960) 42 blue-collar males negative 
Pat chen (I960) 487 male process operators negative 
Harding & Hottenberg (1961) 376 airmen zero 
Y room (1962) 489 male process opera tor - zero 
(ìadourek (1965) 2.227 blue-collar males zero 
Cerstenfeld (1969) 148 blue-collar female zero 
Smith. Kendall, & Hulin 98 blue-collar males negative (4 sc ales) 

(1969) 
208 blue-collar males 

& zero (1 scale) 
Hackman & l.awlcr (1971) 208 blue-collar males zero 
Waters & Roach (1971) 160 white-coMar females negative (2 stales) 

& zero (3 scales) 
Waters & Roach (1973) 197 while i ollar females negative (1 scale) 

& zero (4 scales) 
Newman (1974) 108 male & female nursing stall zero 
Clark (1975) 62 female student nurses zero 
Nicholson, W all, & Lis< heron 95 blue-collar males negative (3 scales) 

(in press) & zero (3 scales) 

Cat< L-gory 2 : Criterion or contrasted-group studies 

Kornhauser & Sharp (1932) 200 blue-collar females negative 
I-raser (1947) 3,000 blue-collar males & females negative 
Katz & Hyman (1947) 1,800 blue-collar males negative 
Metzner & Mann (1953) 251 blue-collar males negative 

163 white-collar males negative 
212 white-collar females zero 

White (1960) 50 blue-collar males & females negative (2 scales) 
& zero (4 scales) 

Tavlor (1968) 194 male process operators negative 
I'erguson (1972) 109 blue-collar males negative 
Office of Population Census 7,998 males (all occupations) negative 

and Surveys (1973) 5,072 females (all occupations) negative 

Category 3: Group correlational studies 

Kerr, Koppelmeir, & Sullivan 19 fat tory departments negative 
(1951) 

Mann & Baumgartel (1952) 163 white-collar males negative 
251 blue-collar males negative 

Lund<|uist (1959) 9 factory departments negative 
As (1962) 18 factory workgroups zero 
Mann, fndik, & Vroom 24 factory workgroups negative 

(1963) 28 company workgroups zero 

(Kalla: Nicholson, N, Brown, C, Chadwick-Jones, J, (1976 s 730). 

Figur 14 Tablå Over forskningsresultat rörande arbetstillfredsställelse/ 

frånvaro. 

Allt sammantaget hävdar Nicholson et al att många av de resultat 
som ansetts stödja tanken på ett negativt samband mellan arbets
tillfredsställelse och frånvaro kan ifrågasättas. Det har varit 
alltför vanligt att osofistikerade mätningar av variablerna, 
specifika industriella miljöer^samt olika individkaraktäristika^ 
på ett okontrollerat sätt tillåtits påverka utfallet av analy
serna. För att råda bot på dessa brister och som man uttrycker 
sig: "to resolve the anomalies in the littérature" effektueras 
den egna studien. 
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5.4.2 Nicholson, Brown och Chadwick-Jones studie 

För att komma till tals med de brister som enligt författarna 
vidhäftat tidigare arbeten på området utformar man den egna 
studiens design så att: 

1. De mått på arbetstillfredsställelse och frånvaro som används 
är noggrant validerade och reliabilitetstestade. 

2. Data insamlas på individnivå och enheterna sprids över olika 
teknologiska miljöer. De arbetsplatser som undersöks utgörs 
av en textilindustri, ett järnbruk, en kemisk processindustri 
och ett transportföretag. 

3. Kontroller för inverkan av personlighetsvariabler som ålder 
och anställningstid införs i analysen. 

Författarna studerar så sambandet mellan olika mått på arbetar
nas upplevelse av sitt arbete och frånvaro med hjälp av produkt-
momentkorrelationer. Nedan redovisas en sammanfattning av resul
taten. 

Summary of Zero-Order Correlations 3etween Absence and Satisfaction by 

Satisfaction Scale and Absence Measure 

JSQ 

scale + 

TLI 

0 

Absence 

FI 

+ -

measure 

0 + 

AI 

0 

Work. 2 1 13 0 3 13 0 2 14 

Pay 2 0 14 1 1 14 1 1 14 

Promotion 1 3 12 0 1 15 0 1 15 

Supervision 0 0 16 0 1 15 0 1 15 

Coworkers 0 3 13 0 2 14 0 2 14 

Total 5 7 68 1 8 71 1 7 72 

Note. Abbreviations: JSQ » Job Satisfaction Questionnaire; TLI -

Time Lost Index; FI » Frequency Index; AI = Attitudinal Index. 

Cell totals show the number of nonsignificant (0), positive 

(+), and negative (-) correlations significant at the .05 level 

on a two-tailed test. The median significant r for the middle range 

of sample sizes (ns between 70 and 110) was .24. Data were obtained 

from 16 organizational samples. 

Källa: Nicholson, N, Brown, C, Chadwick-Jones, J.K, 1976 s 732. 

Figur 15 Korrelationer mellan arbetsupplevelse och frånvaro. 
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Av föregående figur framgår att endast 22 av totalt 240 beräk
nade korrelationer, visar sig signifikant ange den förväntade 
relationen mellan arbetsupplevelse- och frånvaromåtten. Man 
redovisar i en annan sammanställning sambandets riktning och 
styrka i de olika arbetsmiljöer man utvalt. Här återfinns en
dast små skillnader, varför den tendens till få och svaga sam
band man tidigare funnit antas giltig oavsett teknologi. 

När man inför kontroller för ålder och anställningstid minskar 
antalet signifikanta korrelationer ytterligare. Några samband 
uppstår också vid denna manöver, men dessa är färre och kons
tanthållningen medför därför en ytterligare begränsning av 
underlaget för hypotesen. 

Analysen av sambandets form i olika industriella miljöer, gav 
vid handen att inga skillnader mellan de valda teknologiska in
ramningarna kunde upptäckas. Däremot visade det sig att en del 
(11 av 16) av de berörda organisationerna, oavsett industriell 
miljö, stod för alla signifikanta samband. Samtidigt fanns det 
i fem organisationer inte någon korrelation alls mellan de un
dersökta variablerna. 

Detta tar författarna till intäkt för att olika frånvarokul
turer uppstår inom olika organisationer och att frånvaron i 
stor utsträckning bestäms av dessa. Man menar också att det är 
en avgörande skillnad mellan begreppen närvarobenägenhet (atten
dance motivation) och tillbakadragande (withdrawal motivation) 
eftersom det förstnämnda fokuserar frågan: Varför går arbetarna 
till arbetet? Den fysiska och psykiska bindning (attachment) 
som skapats mellan den anställde och organisationen blir i 
detta sammanhang det viktiga studieobjektet. Nicholson et al 
avvisar härmed Hills och Trists psykoanalytiska ansats utan att 
föra någon djupare diskussion om vilket teoretiskt alternativ 
man egentligen förespråkar. 

Nicholson/Brown/Chadwick-Jones summerar härefter sina slutsatser 
av den prövning hypotesen om arbetstillfredsställelse och från
varo utsatts för: 

To conclude, it seems that the common view of absence as 
a pain-reductive response on the part of the worker to 
his work experience is naive, narrow, and empirically 
unsupportable (Nicholson, N, Brown, C, Chadwick-Jones, 
J.K 1976 s 735). 
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5.5 Diskussion av Nicholson et al's kritik 

Vi måste konstatera att denna kritik mot arbetstillfredsställel
se /frånvarohypotesen är kraftfull eftersom den baseras, förutom 
på en genomgång och omvärdering av litteraturen på området, även 
på en egen omfattande undersökning med i många avseenden hög me
todisk kvalitet. Den kritik man formulerat har också givit gen
klang i andra forskares bedömningar av resultaten inom forsk
ningsfältet. Här kan hänvisas till t ex Lawler & Hackman (1978 
s 416), Muchinsky (1977 s 323), Ander & Edgren (1978 s 19) och 
Herloff (1983 s 39). I dessa översikter ses den diskuterade Stu
dien som ett allvarligt avbräck för supporters av den traditio
nella uppfattningen. 

Det finns således all anledning att ta allvarligt på de invänd
ningar Nicholson et al reser och det motiverar ytterligare till 
att i vårt arbete föra diskussionen i frågan vidare. Behovet av 
en sådan fortsatt prövning av relationen mellan arbetstillfreds
ställelse och frånvaro förstärks av att vissa svenska forskare 
kommit till liknande resultat som Nicholson/Brown/Chadwick-
Jones. Detta gäller framför allt Ander & Edgren (1978, 1980) 
och Vogel (1979). 

Gemensamt för Nicholson/Brown/Chadwick-Jones, Ander & Edgren 
och Vogel är dock att de inte studerar arbetstillfredsställel
sen som en självständig attityd hos individen, utan egentligen 
använder sig av individens tillfredsställelse med eller upple
velse av olika delar av arbetsmiljön. Här finner vi en avgörande 
invändning mot slutsatserna i dessa studier. Innan diskussionen 
av denna invändning tas upp finns dock andra kommentarer till 
den Nicholsonska undersökningen som måste göras. 

5.5.1 Empirisk slagsida 

Man kan ifrågasätta den empiriska slagsidan i Nocholson/Brown/ 
Chadwick-Jones kritik. En teori med ett visst innehåll, som den 
psykoanalytiska hos Hill & Trist, kan visserligen tillbakavisas 
av en anhopning empiriska fakta som går emot teorins förutsägel
ser. Kritiken blir dock verkningsfullare om också de teoretiska 
fundamenten kan visas inkonsistenta eller ologiska. 

Om Hill & Trists formuleringar innebar ett teoretiskt nytänkande 
inom forskningsområdet, tycks Nicholson/Brown/Chadwick-Jones re
kommendationer innebära en återgång till den gamla bindingshy-
potesen. I centrum placeras då relationen mellan individen och 
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organisationen. Den senare partens förmåga att skapa starka 
band med de individer som deltar i verksamheten blir avgörande. 
Möjligen är detta perspektiv på återtåg. I Sverige represente
ras sådana tankar av Hans Zetterberg när han pläderar för det 
personliga kontraktet. 

Vår strategi, innebär i korthet att man utgår från Hill & Trists 
ansats eftersom den baseras på att individen i viss mening står 
i motsatsställning till organisationen och att denna konflikt 
kan te sig naturlig utifrån de olika behov och målsättningar som 
gäller för individ respektive system. Denna individuella prob
lematik bör dock ses i ett kollektivt sammanhang. Man kan t ex 
använda begreppet arbetarmedvetande för att beteckna det kollek
tiva förhållningssätt som kan tänkas återspegla motsättningen 
mellan individen och systemet. 

Nicholson/Brown/Chadwick-Jones ansats skiljer sig avsevärt från 
denna. Dessa författares argumentation antar väldigt lätt en be
haviourist isk ton utan att man själv hänvisar till en sådan teo
retisk tradition. Som exempel kan nämnas de faktorer som anges 
som viktiga för utvecklandet av 'frånvarokulturen' i en orga
nisation: gruppnormer, sanktioner från organisationen och praxis 
för arbetets övervakning. Normsändare, belöning och bestraffning 
således. 

5.5.2 Artikelurval 

Den andra kritikpunkten gäller Nicholson/Brown/Chadwick-Jones 
argumentation i samband med urvalet av de artiklar/studier, som 
utgör underlag för bedömningen av relationen mellan arbetstill
fredsställelse och frånvaro. Författarna hävdar frankt att ur
valet varit alltför selektivt i "reviews", där man kommit att 
stödja den traditionella hypotesen. Det egna urvalet av artiklar 
motiveras dock icke av några kriterier tjänade att öka represen
tativiteten. 

Det kan därför vara av intresse att jämföra de aktuella förfat
tarnas litteraturgenomgång med Muchinskys, som tidigare redovi
sats (se sid 51). I tre fall där samma studie bedöms av Nichol
son et al respektive Muchinsky skiljer sig omdömena åt. Detta 
gäller följande arbeten: Hardin & Bottenberg (1961), Walters 
& Roach (1971) och Newman (1974). (Läsaren rekommenderas att 
jämföra de tablåer som redovisats i figur 12 och figur 14. 
I alla tre fallen anger Muchinsky att författarna kommit till 



63 

slutsatsen att arbetstillfredsställelse har en dämpande effekt 
på frånvaro medan Nicholson/Brown/Chadwick-Jones tolkat resul
tatet av nämnda studier som ett nollsamband mellan variablerna. 
Detta är anslående och illustrerar svårigheterna att hävda be
stämda åsikter i frågan. Muchinsky, vars artikel är senare da
terad, borde kommenterat denna avvikelse, eftersom han i arti
keln visar sig vara förtrogen med Nicholson/Brown/Chadwick-Jones 
arbete. Kontentan måste ändå bli en ökad misstänksamhet mot 
deras eget urval och egen tolkning av dessa studier. 

5.5.3 Den egna empiriska undersökningen 

Som tredje frågetecken efter Nicholson/Brown/Chadwick-Jones 
slutsatser vill vi resa invändningar mot den av författarna 
redovisade studien. Man går i det stora hela väldigt rigoröst 
tillväga, vilket också menas vara poängen med denna undersök
ning jämfört med andra. När det gäller urvalet av enheter, dvs 
de 1 222 anställda, är det dock svårt att se på vilket sätt re
presentativitet i förhållande till populationerna uppstår. För
fattarna har nämligen ett subjektivt moment i urvalsproceduren, 
vilket framgår av följande citat: 

Within each of the 16 organizations the job Satisfaction 
Questionnaire (JSQ) was distributed to direct production 
work force that would be likely to yield a return of 
around 100 questionnaires (thus, in small organizations 
this meant that questionnaires were distributed to the 
entire productive work force, and in large firms, to a 
selection of work groups, departments, or shifts) 
(Nicholson et al 1976 s 731). 

Vissa villkor är således förknippade med valet av undersöknings
enheter. Det skall vara troligt att den avdelning till vilken 
man distribuerar frågeformulären kan återbörda cirka 100 for
mulär för att denna skall bli utvald. Ett sådant villkor kan 
knappast förenas med de krav som gäller för slumpmässighet i 
en survey av stickprovskaraktär. 

Vi kan inte vara säkra på att resultatet av undersökningen inte 
skulle ha blivit annorlunda om något annat villkor förbundits 
med urvalet av enheter. Vi kan inte ens vara säkra på hur osäkra 
vi är, dvs graden av osäkerhet i generaliseringar kan inte skat
tas med de förutsättningar som föreligger. En möjlig fälla är 
att storleken på produktionsenheter som uppfyller urvalsvill
koret också sammanhänger med teknologiska eller andra faktorer. 
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Det är inte osannolikt att sådan faktorer kan ha betydelse för 
de mönster som arbetstillfredsställelse och frånvaro följer. 

Förutom denna avvikelse från ett vanligt slumpmässigt urval är 
själva datainsamlingen också behäftad med vissa irregulariteter. 
Man skriver: 

...In all but two organizations, questionnaires were dist
ributed at the end of a day or shift for employees to take 
home and to complete on their own time. 

Collection of completed questionnaires was carried out at 
the start of the next and subsequent shifts, with clearly 
labeled "ballot" boxes distributed around the works for 
other late returns. All distribution and collection was 
personally conducted by the two research workers, except 
in one case, where it was entrusted to union stewards (and 
where, it is instructive to note, the response rate plum
meted to an unprecedented low level) (Nicholson et al 1976 
s 731). 

Författarna antyder själva i slutet av citatet att svarsfrek
vensen påverkas av vilken datainsamlingsmetod som används. Det 
är inte säkert att själva svarsmönstret hos respondenterna står 
opåverkat av variationen i insamlingsmetod. Ett känt faktum inom 
arbetslivsforskningen är att sådana mönster tenderar att påverkas 
av om svaren ges inom arbetsorganisationens fysiska ram eller i 
respondentens hemmiljö. Man räknar oftast med att de självstän
digaste bedömningarna av en arbetsmiljö ges av respondenter som 
undgår miljöns direkta närhet och de grupp- och kollektivnormer 
som dominerar där, men som inte innerst inne delas av individen. 

Konklusionen av vår tredje invändning måste bli att väsentlig 
osäkerhet är förknippad dels med urvalet av enheter, dels med 
datainsamlingsmetoden i den undersökning Nicholson/Brown/Chadwick-
Jones själva genomför för att belysa forskningsproblemet. Det kan 
tyckas övermaga att kritisera en så pass omfattande och i flera 
avseenden överlägsen undersökning, men man bör då erinra sig att 
författarna själva, i sina angrepp (ofta ganska brutala) på andra 
studier och i målsättningen med sin egen, sätter de tekniska kra
ven mycket högt. 

För det fjärde kan den undersökning Nicholson/Brown/Chadwick-
Jones redovisar kritiseras för att alltför många tänkbara om
världsfaktorer utelämnas. Ett av de redovisade syftena med denna 
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undersökning var att på ett bättre sätt än vad som tidigare 
varit fallet hålla personliga egenskaper och andra fenomen 
utanför den direkta arbetsmiljön, under kontroll. Det enda 
man åstadkommer i denna väg är att i sina korrelationsanalyser 
kontrollera för ålder och anställningstid. Som redovisats i de 
inledande kapitlen och som kommer att framgå av vår analys 
finns betydligt fler faktorer i miljön utanför arbetet att ta 
hänsyn till. Det är också nödvändigt för en förståelse av 
frånvaroproblematikens hela vidd att relatera dessa "omvärlds-
faktorer" till varandra, vilket kan utvecklas i nästa punkt. 

Det femte frågetecknet gäller om Nicholson/Brown/Chadwick-Jones 
krav på en sofistikerad analys uppfylls av dem själva. När det 
gäller validitet och relibilitet i de mått som används finns 
inga klagomål att anföra. Om man däremot med en sofistikerad 
analys menar att kausala modeller konstrueras och prövas läm
nar författarna mycket i övrigt att önska. Man redovisar endast 
enkla korrelationer mellan huvudvariablerna och gör stort num
mer av att ålder och anställningstid därvid konstanthålls som 
en extra finess. Läsaren hålls dock okunnig om de interna rela
tioner som kan tänkas existera mellan olika arbetsupplevelsemått 
och personlighetskarakteristika. Många av de forskare som cite
rats och de modeller som redovisats i tidigare kapitel i avhand
lingen har formulerat betydligt mer avancerade (sofistikerade) 
analysmodeller än den Nicholson/Brown/Chadwick-Jones åstadkommer 

5.5.4 Begreppet arbetstillfredsställelse 

Den sjätte invändning vi finner anledning att resa hänger sam
man med den oberoende variabeln, arbetstillfredsställelse. 
Kommentaren på denna punkt berör inte enbart Nicholson/Brown/ 
Chadwick-Jones arbete utan kan relateras till även andra som 
studerat problemet arbetstillfredsställelse - frånvaro. Huvud
frågan gäller: Är arbetstillfredsställelse en sammanfattning av 
individens olika bedömningar av arbetsmiljön, t ex återgiven av 
ett index liknande det av Nicholson/Brown/Chadwick-Jones använda 
"Job satisfaction index"? Eller är arbetstillfredsställelse en 
känsla förborgad hos individen själv - en egenthändigt samman
fattad upplevelse av hela arbetsmiljön, inte en direkt avspeg
ling av de olika moment som existerar däri? Denna diskussion 
utvecklas nedan. 
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5.6 Job satisfaction index eller arbetstrivsel 

I tidigare arbetssociologisk forskning användes begreppet arbets
trivsel. Det kora ordentligt på skam eftersom det ansågs ensidigt 
formulerat utifrån en arbetsgivarposition (se t ex Björkman & 
Lundquist 1981). Begreppet hade också en allmänspråklig belast
ning. Åtminstone bland 1960-talets intellektuella, upplevdes 
termen som ett vämjeligt uttryck för falsk samhörighet och re
pressiv tolerans. 

Detta är egentligen olyckligt eftersom ordet har en i arbets-
sociologiska sammanhang relevant innebörd. Om vi tänker på hur 
ordet används när man diskuterar andra företeelser än männi
skors upplevelser inser vi detta. När man talar om växter och 
bedömer deras välmåga säger man oftast att växten trivs och 
menar då att den har god jordmån för uppehälle och tillväxt. 
Exakt samma innebörd borde också vara relevant för en bedöm
ning av en människas förhållande till sin arbetsmiljö. 

Begreppet arbetstrivsel fångar egentligen den process där indi
viden väger sina egna förutsättningar gentemotdem omgivningen 
har att bjuda. En växt som slokar signalerar att miljön inte är 
tillräckligt fruktbar i förhållande till de egna förutsätt
ningarna. På samma sätt borde hos människan formuleras ett 
sammanfattande svar på om miljön hon lever i är tillräckligt 
fruktbar, en trivsel i arbetet. Man får ibland intrycket att 
det inte egentligen är detta som är problemet för kritikerna, 
utan snarare det faktum att man i det flesta fall när man stäl
ler en direkt fråga om folks trivsel i arbetet får en stor andel 
jakande svar (80/20 regeln). Arbetarna trivs helt enkelt för 
bra med detta mått mätt i förhållande till vad man har att för
väntat sig. Vi menar att detta inte är ett bra skäl till att 
överge tanken på ett sammanfattande arbetstillfredsställelse-
mått utan snarare en uppmaning att försöka utveckla bättre in
dikatorer på arbetstrivsel. 

Trots övertygelsen om riktigheten i begreppet arbetstrivsels 
innebörd, vill vi på grund av risken för missförstånd inte re
kommendera ett återupptaget användande. Fram till detta av
snitt har begreppet arbetstillfredsställelse använts och kom
mer i fortsättningen också att användas. En nödvändig markering 
utgör dock konstaterandet att detta uttryck endast kan användas 
för att beteckna ett hos individen sammanfattat intryck av arbets
miljön i dess helhet. 
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Vid sidan av detta begrepp bör användas olika arbetsmiljöupp
levelser, dvs mätningar av arbetsmiljön som individen upplever 
den. Dessa upplevelser torde avspegla miljön i viss utsträckning 
men på samma sätt som arbetstillfredsställelsen påverkas av de 
anspråk individen har. Sådana arbetsmiljöupplevelser avslöjar 
vilka delar av miljön som upplevs som mer och mindre besvärancie. 

Härtill bör en bedömning av arbetsmiljön göras av någon som be
traktar denna utifrån, dvs någon slags expertskattning. En sådan 
kan ge objektiva mått på olika slag av belastning som många gån
ger kan vara svåra för individen att registrera. Olika arbets-
miljöjämförelser förutsätter också mått som står utanför indi
videns subjektiva bedömningar. 

Dessa tre begrepp, arbetstillfredsställelse, upplevelse av ar
betsmiljön och arbetsbedömning bör användas som tre olika fri
stående variabler. Från den först till den sist nämnda sker en 
glidning längs dimensionen subjektiv - objektiv bedömning som 
inte klargörs i Nicholson/Brown/Chadwick-Jones analys. Vår upp
fattning innebär att dessa tre olika mått på arbetsmiljön måste 
särhållas och betonas var för sig för att göra en analys av 
frånvaron i dess olika former meningsfull. 

Flera skäl för denna uppfattning kan framföras: 

För det första visar svenska befolkningsdata klara samband mellan 
olika yrkesgrupper och registrerad sjukfrånvaro (Vogel 1979). De 
skillnader i frånvarons frekvens och längd som skattas kan knap
past förklaras med variationer i "attachment", "commitment" 
eller arbetstillfredsställelse utan måste hänföras till de ob
jektiva arbetsmiljövariationer som existerar. Nicholson/Brown/ 
Chadwik-Jones uppdelning i olika produktionsteknologier med in
divider på samma yrkeshierarkiska nivå tenderar att nollställa 
de arbetsmiljövariationer som existerar. Detta talar för att 
man bör eftersträva objektiva mätningar av den miljö människor 
arbetar i när man diskuterar frånvaro. De arbetsmiljökartlägg
ningar som Statshälsan och Företagshälsovården håller under ut
veckling är i detta sammanhang en mycket positiv företeelse, 
som troligtvis på sikt kommer att kunna föra forskningen på om
rådet avsevärt framåt. 

För det andra kan man utifrån de olika forskningsresultat 
Nicholson/Brown/Chadwick-Jones redovisar finna att i de fall 
olika mått används, dvs både övergripande arbetstillfredsstäl-
lelsemåttoch specificerade arbetsmiljöbestämningar, de förra 
resulterar i en förväntad negativ korrelation med frånvaro 
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medan de senare inte uppvisar några samband alls. Detta inne
bär att i studier där "overall job satisfaction1' redovisas 
frånvaron sjunker när tillfredsställelsen ökar, medan för öv
riga arbetsupplevelsemått (work, supervision, pay, promotions, 
coworkers) ingen signifikant förändring i frånvaro redovisas. 
I den tablå som hämtats från Muchinsky framgår detta klart i 
särskilt två fall, nämligen i de undersökningar som genomförts 
av Waters & Roach 1971 och 1973 samt Neumans studie från 1974. 
I Nicholsons et al undersökning görs ingen distinktion mellan 
allmän tillfredsställelse och bedömningar av olika faktorer i 
arbetsmiljön. 

I de svenska studier som tidigare nämnts görs heller ingen 
klar åtskillnad mellan de olika kategorier som individens 
konfrontation med arbetsmiljön bör uppdelas i. Ander & Edgren 
använder en mängd olika varianter, vilket tyvärr gör resulta
ten från de ganska omfattande empiriska analyser man redovisar 
svåra att överblicka. Man kan trots allt skönja en tendens, 
att i de fall allmän tillfredsställelse eller trivsel redo
visas, frånvaron påverkas på det sätt som traditionellt pos
tuleras. Oftast använder dock författarna sådana konstruktio
ner som vi tidigare anmärkt på, nämligen sammanblandningar 
av bedömningar av olika detaljer i arbetsmiljön. Nedanstående 
utdrag ur ett av de arbeten författarna publicerat kan åskåd
liggöra detta förhållande: 
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Arbetstillfredsställe mättes med hjälp av en förkortad version av 

Gardells skalor (se Delrapport OJ 2 samt Gardell, 1971). I instru

mentet ingick 11 index, vardera baserat på tre frågor. Indexbild

ningen har kontrollerats med faktoranalys. 

Index 

Allmän trivsel med arbete och företag 

Arbetsengagemang-monotoniupplevelse 

Psykisk påfrestning 

Inflytande på den egna arbetssituationen 

Samhörighetskänsla med arbetskamrater 

Kontaktmöjligheter med arbetskamrater 

Närmaste arbetsledares personalbehandling 

Närmaste arbetsledares planering och överblick 

Företagets personalpolitik 

Förtjänstens storlek och rättvisa 

Lokala fackföreningen 

samt två enskilda frågor 

Fysisk påfrestning 

Instrumenteli attityd 

(Källa: Ander & Edgren 1978 delrapport OJ 3 s 7) 

Figur 16 Arbetstillfredsställelseindex -indikatorer i Ander & Jvi^ren. 

Ander & Edgren har använt sig av skalor utvecklade av Gardell 
(1973) vilket i och för sig borgar för att den tekniska nivån 
i mätningarna borde vara hög men man har ändå genomgående und
vikit den diskussion av innebörden i olika mått vi ansett nöd
vändig att föra. Det är i och för sig en fördel att tidigare 
använda klassificeringar replikeras men forskningsresultatens 
divergens antyder snarare att en diskussion av olika måtts inne
börd borde företas. 

Å andra sidan finns tecken som tyder på att en alltför begrän
sad indikering av den allmänna tillfredsställelsen kan skapa 
svårigheter i studier av sambanden mellan tillfredsställelse 
och frånvaro. 
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I en annan svensk studie som tidigare nämnts, Vogels från 1979, 
ges exempel på detta. Den stiganalys som summerar resultaten i 
studien innehåller visserligen ett generellt arbetstillfreds-
ställelsemått, den så kallade instrumentella inställningen till 
arbetet. Vi tror dock att denna indikator ensam, alltför dåligt 
differentierar individer med hög respektive låg arbetstillfreds
ställelse. Dels kan slumpvariationer inverka starkt vid mätning 
med endast en indikator dels finns risken att många som inte 
trivs särskilt dåligt med sina arbeten ändå värderar andra sa
ker (familj, fritid el liknande) högre och av detta skäl uppger 
en instrumenteil inställning. Det är sannolikt att denna indi
kator bara mäter en dimension av begreppet arbetstillfredsstäl
lelse och att detta inte är tillräckligt för att finna ett sam
band med frånvaro. 

Läsaren förväntar sig nu en diskussion och bestämning av de 
nödvändiga och tillräckliga indikatorerna för att i alla dimen
sioner mäta arbetstillfredsställelse. Tyvärr finns ingen möjlig
het att inom ramen för detta arbete uppfylla sådana förväntningar. 
Ett sådant besked kan enkelt motiveras med det omfång litterature n 
inom området har. 1976, dvs för åtta år sedan uppskattade Locke 
(1976) att ca 3 300 artiklar och avhandlingar rörande arbets-
tillfredställelse fanns publicerade. En sannolik förmodan är att 
det i dag finns minst 5 000 arbeten av detta slag. Dessa bedöm
ningar baseras dessutom på förutsättningen att den icke anglo-
sachsiska forskningsvärlden är dåligt representerad i de data
banker där vetenskapliga arbeten registreras. 

En genomgång av allt detta stoff i syfte att utveckla säkrare och 
teoretiskt bättre motiverade begrepp kunde göras till ett friståen
de avhandlingsämne. Särskilt gäller detta resultaten av den för
ändrade inriktning arbetssociologisk forskning leddes in på av 
demokratiseringsvågen som sköljde genom svenskt och internatio
nellt arbetsliv under 1970-talet. 

I Sverige bedrivs ett visst utvecklingsarbete inom området ar-
betsmiljömätning inom ramen för den tillväxande privata och of
fentliga "företagshälsovården". Detta syftar till att skapa inst
rument för fortlöpande studier av arbetsmiljön. I Göteborg arbetar 
Sigvard Rubenowitz på utvecklingen av instrument för psykosocial 
arbetsmiljökartläggning (PAK) och i Örebro utarbetar en grupp vid 
Yrkesmedicinska Kliniken ett liknande paket tillsammans med Stats
hälsan. 
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Tyvärr måste konstateras att man på båda hållen tycks arbeta 
med inriktning mot en definition av arbetstillfredsställelsen 
som en summa av ett visst antal miljöbedömningar och inte som 
en helhet som är något förmer än summan av dessa delar. 

På detta stadium får vi dock nöja oss med övertygelsen att ar
betstillfredsställelse bör betraktas som en fristående känsla, 
vid sidan av vilken olika arbetsmiljöfaktorer bör mätas och 
studeras. De empiriska analyser som redovisas i denna avhand
ling får utgöra ett underlag för en vidare diskussion av dessa 
alternativa synsätt på definitionen av arbetstillfredsställelse 

5.7 Arbetstillfredsställelse och frånvaro 

I följande avsnitt redovisas de mått som i vår studie använts 
för att skatta graden av tillfredsställelse med arbetet. Härtill 
redovisas de samvariationer mellan tillfredsställelse och från
varo som upptäckts bland textilarbetarna vid Algots Nord. 

De enkätfrågor som valts är avsedda att avspegla de olika as
pekter, som brukar antas utgöra dimensioner i en attityd. 

C 
Kognitiv aspekt - Allmän bedömning 

av arbetsplatsen 

Affektiv aspekt - Instrumentalitet/ 
engagemang 

Handlingsaspekt - Benägenhet att 
^ sluta anställningen 

Arbetstillfredsställelse < 

I tabell 13 återges frågor, svarsfördelningar och 
hos de frånvaromått som används. 

medelvärden 
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Tabell 13 Endags- och flerdagsfrånvaro efter allmän tillfredsställelse, 

instrumenten inställning och benägenhet att sluta. Arsmedel-

tal, antal dagar. 

Endags-
frånvaro 

Flerdags-
frånvaro ( N )  % 

Hur trivs Du på det Mycket bra 2.9 18.2 (107) 19 

hela taget på Algots? Ganska bra 3.8 25.3 (236) 42 

Varken bra 
eller dåligt A.9 35.6 (147) 26 

Ganska dåligt 4.6 25.0 (53) 9 

Mycket dåligt 7.4 30.0 (18) 

(561) 

3 

99 

Arbetar Du bara för 

pengarna eller ger 

Bara för 
pengarna 4.4 30.0 ( 258) 47 

Dig arbetet en person

lig tillfredsstäl

lelse också? 

En personlig 
tillfreds
ställelse 

Vet ej 

3.5 

4.7 

21.1 

33.2 

(218) 

(83) 

(559) 

39 

15 

101 

Funderar Du of ta på 

att sluta Din an

ställning? 

Ja, mycket 
ofta 

Ja, ganska 
ofta 

5.9 

5.2 

34. U 

28.8 

(66) 

(148) 

12 

27 

Nej, sällan 3.5 27.0 (192) 35 

Nej, aldrig 3.2 22.1 (147) 

( 553) 

27 

101 

Av tabellen framgår att både endagsfrånvaron och flerdagsfrån-
varon tycks variera med graden av tillfredsställelse i arbetet. 
De enda avvikelserna från en linjär symmetri rör svarsalterna
tiven "varken bra eller dåligt" under första frågan och alter
nativet "vet ej" under den andra. De individer som valt dessa 
indifferenta svar har högre frånvaro än omgivningen. Det är inte 
osannolikt att denna indifferens är uttryck för det främlings
skap inför arbetet som Marx gav namnet alienation. Om de indif
ferenta med en sådan tolkning räknas till gruppen med låg arbets
tillfredsställelse ger resultaten ett entydigt stöd åt den tra
ditionella uppfattningen och tillbakavisar den nyare tanken att 
arbetstillfredsställelse och frånvaro inte skulle vara relate
rade till varandra. Den tydligt fallande frånvarotendensen i 
den tredje av frågorna, benägenhet att sluta anställningen, är 
också ett direkt stöd för Hill & Trists tillbakadragandehypotes. 



73 

Dessa tre indikatorer används för att skapa ett sammanfattande 
index för arbetstillfredsställelse. Konstruktionen av detta går 
till så att man adderar antalet tillfällen respondenten angivit 
en negativ eller positiv reaktion. Ett positivt svar på alla tre 
frågorna betraktas som hög arbetstillfredsställelse och negativt 
svar på alla tre frågorna som låg arbetstillfredsställelse. Den 
skala som härigenom uppstår kan betraktas som en summeringsskala 
av Likerttyp på approximativ kvotnivå. Approximativ därför att 
man trots att man adderar antal tillfällen som positivt svar har 
lämnats, de olika positiva svaren egentligen inte kan antas ha 
samma innebörd. Trots denna brist är indexkonstruktionen ett 
enkelt sätt att sammanfatta olika dimensioner hos en egenskap. 
Samtidigt erhåller man en variabel på högre skalnivå, vilket är 
ett villkor för att en mer omfattande analysmodell skall kunna 
prövas och säkrare relationer mellan variablerna skall kunna 
fastställas. Tillvägagångssättet kommer därför att användas i 
fortsättningen när andra egenskaper skall mätas med hjälp av en 
en kombination av indikatorer. 

I följande tabell redovisas sambandet mellan frånvaro och arbets
tillfredsställelse när denna mäts med hjälp av ovan beskrivna 
summationsindex. 

Tabell 14 Endags- och flerdagsfrånvaro efter index över arbetstillfreds

ställelse. Arsmedeltal, antal dagar. Betakoefficienter och för

klarad varians. Beräkningarna utförda med MCA-analys. 

Endags-
frånvaro 

Flerdags-
frånvaro (N) % 

Arbetstillfredsställelse Låg 6,2 35,9 (145) 26 

4,3 26,8 (104) 19 

3,8 27,1 (125) 23 

Hög 3,4 20,0 (175) 32 

(549) 100 

b = .27 b = .17 

R2 = .07 R2 = .03 

Både endags- såväl som flerdagsfrånvaron påverkas relativt starkt 
av förändringar i arbetstillfredsställelse. Betakoefficienten, 
som uttrycker hur stark denna påverkan är antar värdet 
vilket kan jämföras med betavärdet 1 som inträffar när samban
det mellan variablerna är fullständigt, dvs när varje individs 
frånvaro exakt kan förutsägas utifrån kännedomen om hennes ar
betstillfredsställelse . Ett enklare sätt att tolka frånvarons 
variation med arbetstillfredsställelsen är att studera den diffe
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rens som uppstår mellan gruppen med hög respektive låg arbets
tillfredsställelse. Skillnaden i flerdagsfrånvaro mellan dessa 
är 13,6 dagar per år, vilket också kan uttryckas så att de som 
trivs dåligt med sitt arbete har 69 procent högre frånvaro per 
år än de som trivs bra. Endagsfrånvaron är 2,4 dagar högre per 
år eller 73 procent. 

Förutom betakoefficienter har R^, ett mått på den förklarade 
variansen, angivits i tabellen. är en beräkning av den va
riation i frånvaro som "kan förklaras av" arbetstillfredsstäl
lelse, egentligen den gemensamma varians som förekommer variab
lerna emellan. Måttet kan användas för att bedöma hur mycket som 
återstår att förklara av den beroende variabelns variation. Den
nas fullständiga variation utgör 100 procent. Om vi med arbets
tillfredsställelsen lyckas förklara 6 procent av endagsfrånva-
rons och 2 procent av flerdagsfrånvarons varians återstår så
ledes 94 respektive 98 procent att förklara. Innebörden av 
detta är att ett flertal andra faktorer har betydelse för från
varon och att risken för skensamband är stor. Den uppgift som 
ligger framför oss är att genom ett studium av dessa andra fak
torer försöka öka den del av variationen i frånvaro som kan 
förklaras och, så långt det är möjligt, undanröja risken att 
anta att ett orsakssamband mellan tillfredsställelse och från
varo föreligger, om det egentligen rör sig om ett skensamband, 
producerat av andra variabler. 
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6 ARBETSMILJÖFAKTORER 

6.1 Inledning 

Hittills har begreppet arbetstillfredsställelse använts utan att 
vi reflekterat över vad som skall tillfredsställas. Eftersom 
tillfredsställelse oftast relateras till något slag av behov bör 
vi intressera oss för behov som kan tänkas vara riktade mot ar
betet . 

På samma sätt som när det tidigare gällde olika teorier för mänsk
ligt handlande, ställs vi här inför dilemmat att olika forskare 
hävdar diametralt motsatta ståndpunkter. Vissa, företrädesvis 
makroorienterade samhälls- och beteendevetare, tycks allmänt va
ra av den uppfattningen att människans behov är socialt bestämda. 
De förväntningar hon har anses till största delen påverkas av 
uppväxtvillkor, tidigare erfarenheter och nuvarande levnadsbe
tingelser. 

Andra, oftast psykologer eller socialpsykologiskt orienterade 
sociologer och pedagoger menar att människan har vissa grundläg
gande behov som existerar hos alla människor i ungefär samma om
fattning under alla tider. 

Den förstnämda uppfattningen leder till att behovstillfredsstäl
lelse i arbetet rör frågan om arbetena som erbjuds motsvarar de 
förväntningar på arbetet som skapats i samhället. Den senare 
ståndpunkten leder till försök att kartlägga vilka behov som 
är allmängiltigt grundläggande i människans förhållande till 
arbetet och om arbetet kan tillfredsställa dessa behov. 

Det är mycket svårt, kanske omöjligt, att avgöra vilket perspek
tiv som är mest sanningsenligt. Å ena sidan har människan genom 
historien i olika kulturer och ekonomier anpassat sig till de 
mest skiftande miljöer och arbetat under villkor som varierat 
betydligt. Å andra sidan tycks arbetsmiljöer som varit alltför 
otillräckliga alltid leda till reaktioner av olika slag, såväl 
uppror och strejker,som psykiska och sociala problem. Många 
gånger kan den nivå, på vilken ett problem studeras, avgöra 
vilket perspektiv som är mest rimligt eller fruktbart. 

Trots denna ofrånkomliga problematik, menar vi att det är möj
ligt att diskutera vissa grundläggande behov som kan sägas hänga 
intimt samman med människans biologiska, sociala och intellek
tuella förutsättningar. 
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6.2 Fysiska och sociala behov 

Det bör stå utom allt tvivel att vissa absoluta behov knappast 
kan åsidosättas. När det gäller människans biologiska egenskaper 
och de fysiska behov som följer av dessa fastställs som bekant 
gränsvärden för hur en arbetsmiljö får se ut i sådana avseenden 
(ljus, ljud, gaser, belastning mm). 

Här kan vi således tala om att vissa absoluta behov uttryckligen 
har definierats. Även i fråga om materiella villkor brukar en 
lägstanivå anges antingen som existensminimum eller, som hos Marx, 
den samhälleligt nödvändiga arbetstid som krävs för att sörja 
för arbetarens överlevnad och reproduktion i ett visst samhälle. 

Vissa sociala behov kan också antas vara absoluta. Ingen människa 
står på sikt ut med fullständig isolering, som ett normalt ar
betsvillkor. Individens tid- och rumsupplevelse och därmed hennes 
identitet riskerar att upplösas om hennes sociala kontakter är 
för begränsade. Man kan invända att många människor väljer att 
leva i enskildhet, men även eremiten har en relation till andra. 
Om inte dessa andra fanns vore han per definition ingen eremit. 
Det är gentemot de andra eremitens beteende får sin mening och 
i förhållande till dem hans roll och identitet uppstår. 

Ett tydligt exempel på teorier där de sociala relationerna och 
de sociala behoven ges en dominerande position är de interaktio-
nistiska. Bildandet av människans identitet är i dessa teorier 
helt baserat på antagandet att de sociala relationerna förmedlar 
jagupplevelsen. Utan sociala relationer kan inte identiteten for
mas . 

Ensamheten har med ökad rationalisering och datorisering blivit 
allt vanligare, särskilt inom processindustri och verksamheter 
som utmärks av många övervakningsuppgifter. Problemen med otill
fredsställda sociala behov har härigenom kommit att uppmärksam
mas alltmer i arbetsmiljödebatten och det är få som är beredda 
att bestrida att ett visst minimum av sociala kontakter i arbe
tet är nödvändigt. 

6.3 Intellektuella behov 

Även vissa intellektuella behov gentemot arbetet har hävdats va
ra nödvändiga att tillfredsställa. Så har man t ex i arbetsmil
jölagen fastställt att arbetsuppgifter bör planeras så att indi
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viden stimuleras och har möjlighet att utvecklas i arbetet. Man 
ställs dock inför större svårigheter när man försöker härleda 
de intellektuella behovens absoluta karaktär. De låter sig inte 
lika enkelt som de fysiska och sociala bestämmas utifrån själv
klara biologiska och sociokulturella förutsättningar. Vissa för
sök har dock gjorts i den vägen av vilka ett par redovisas nedan. 

Braverman (1977) utvecklar en sådan argumentation när han menar 
att skillnaden mellan djur och människa ligger i den senares för
måga att intellektuellt föreställa sig hur en operation bör ge
nomföras innan hon genomför den. Planeringsförmåga är enligt 
Braverman den egenskap som gör människan unik. Om hon inte kan 
använda och utveckla denna förmåga, dvs om konceptionen skiljs 
från exekutionen i arbetsprocessen, degenererar hennes verksam
het till den instinktnivå som utmärker djurens aktiviteter. Re
sonemanget innebär att ett visst intellektuellt inslag i arbe
tet är en nödvändighet (ett absolut behov, inte av samhället 
skapade anspråk) för att människan skall fortfara att vara män
niska och hennes verksamhet förtjäna beteckningen mänsklig. 

Liknande slutsatser dras av Karin Lundqvist i Björkman & Lundqvist 
(1981). Utifrån klassisk psykoanalytisk teori (Piaget, Homburger-
Eriksson) antas människan vara en varelse med stark förmåga till 
anpassning till och av miljön. Vissa grundläggande intellektuella 
behov finns dock. Lundqvist hänvisar till öst- och västtyska for
skare (Hacker, Volmerg) som på basis av Marx praxisbegrepp (- män
niskan bearbetar och omvandlar naturen till objekt för sin egen 
behovstillfredsställelse) utvecklat teorier om de kognitiva för
utsättningar människan har. 

Hacker (1973) har indelat det mänskliga handlandet i tre regle
ringsnivåer. Lundqvist skriver: 

På den högsta nivån (den intellektuella) planeras hand
lingen med hjälp av medvetande och språk, på den mellers
ta nivån (den perceptuellt-begreppsliga) dominerar flexib
la kunskapsberoende handlingsmönster och på den lägsta ni
vån (den senso-motoriska) dominerar reflexmässiga färdig
heter, som utlöses av signaler från omgivningen. På den 
nivån är alltså handlandet frikopplat från tänkandet. 
(Björkman & Lundqvist 1981, s 200.) 

Tanken är att människan kontinuerligt, när handlingar upprepats 
ett antal gånger, förskjuter dem psykiskt till den senso-moto
riska nivån. Handlingen kan då utföras rutinmässigt, utan att 
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belasta den intellektuella eller begreppsliga nivån. En strävan 
hos människan antas vara att hålla den intellektuella reglerings
nivån fri, i beredskap för inkommande uppgifter. Detta leder till 
att vissa intellektuella behov måste betraktas som absoluta, ty 
om den frigjorda intellektuella kapaciteten inte sysselsätts i 
den aktivitet (lönearbete t ex) som individen utför, kommer psy
kiska störningar av olika slag att uppstå. 

Den något märkliga situation uppstår alltså att författare med 
marxistiska utgångspunkter hävdar vissa grundläggande intellek
tuella behov hos människan. Traditionellt brukar medvetandet 
ses som en produkt av det sociala och materiella varat och på 
sin höjd tillåtas återverka på den materiella basen i en dialek
tisk-materialistisk historisk makroprocess. Det freudianska och 
frankfurterianska inflytandet på tyska marxister tycks dock ha 
lett till utvecklandet av mer allsidiga socialpsykologiska stånd
punkter. Möjligen kan man bejaka absoluta intellektuella behov 
hos människan med bibehållande av den marxistiska grundmodellen 
om man betraktar de kognitiva förutsättningarna man antar som 
materiella företeelser. På samma sätt som örat sprängs av för 
höga ljud, ögat förblindas av för starkt ljus skulle de elektro
kemiska processerna i hjärnan brytas ner av innehållslöst arbe
te. En sådan materialisering av delar av de psykiska processer
na kommer troligen att bli följden av den omfattande forskningen 
om hjärnan som nu bedrivs. Denna utveckling, dels bland social
psykologer av olika schatteringar, dels inom neurofysiologin, 
kan komma att försvaga argumenteringen för den strukturalistis-
ka behovssynen. 

Lundqvist summerar behovsdiskussionen i "kriterier för ett bra 
arbete". Tre sådana kriterier som måste vara förhanden i ett 
mänskligt arbete enligt författaren är: kvalifikation, social 
interaktion och trygghet. Dessa kriterier stämmer överens med 
de behovsområden som diskuterats i detta avsnitt: fysiska, 
sociala och intellektuella behov. De liknar också den behovs-
typologi Maslow (1954) formulerade och som återkommit i olika 
skepnader ofta i arbetsvetenskapliga sammanhang. Ett exempel 
kan hämtas från Rubenowitz lärobok i personaladministration som 
utkom första gången 1967. 
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Be Ho 

Behov ov 
kuntkop för 
deu egenvärde 

Behov av 
maximal 
utveckling 

kuntkop för 
deu egenvärde 

uppskattning 

maximal 
utveckling 

Trygghet»» 
behov 

givenhet och 
»omhorlghet 

F/tiotcqlska 
behov 

Trygghet»» 
behov 

givenhet och 
»omhorlghet 

Figur 17 Maslovs behovstrappa. 

(Rubenowitz 1974 s 201) 

Rubenowitz skriver vidare: 

Maslows behovsteori kan inte anses fullt bevisad; den har 
emellertid i olika delar gång efter annan verifierats och 
visat sig kunna tjäna som en god förklaringsmodell för 
åtskilliga frågeställningar som har att göra med behovs
tillfredsställelse och arbetsanpassning. Många andra fors
kare har varit inne på liknande teorier, som endast i de
taljer skiljer sig från Maslows. (Rubenowitz 1974, s 196) 

Det är som bekant inte lätt att hitta på något nytt. Man förvå
nas över att Lundqvist inte med ett ord, inte ens i referenslis
tan antyder att en amerikansk socialpsykolog många år tidigare 
kommit till i stort sett samma resultat vad gäller huvudtyper 
av behov. Det är väl inte så att de kontinentalt inspirerade 
sociologerna ser med samma njugghet och oförstånd på den anglo-
sachsiska forskningstraditionen som den anglosachsiska har be
skådat den kontinentala. 

Oavsett detta har vi intrycket att det vore på tiden att behovs-
teoriproblematiken åter ställdes på dagordning. Särskilt gäller 
detta inom arbetslivsforskningen där beteckningar som "psykoso-
ciala behov" alltför ofta används utan att de ges någon klar defi
nition. Vissa tecken tyder på att en diskussion är på väg att ta 
fart. Agnes Heller (1976) har skrivit om behovsteorier hos Marx 
och formulerat begreppet "radical needs". Patricia Springborg (1981) 
ställer frågan - "finns det objektiva kriterier genom vilka au
tentiska behov kan identifieras" och strävar härigenom efter att 
lösa dilemmat med falska behov. Vidare har Hans-Jörgen Schanz (1981) 
som sin avhandling presenterat en behovsteorins idéhistoria och 
det finns säkert fler exempel som skulle kunna anföras. Vi ser 
således fram mot en debatt även bland svenska sociologer och 
psykologer, speciellt bland dem som har sin verksamhet inom ar
betslivsområdet . 
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Till dess en sådan debatt avsätter resultat, som ger alternativa 
sätt att betrakta mänskliga behov i arbetet, tvingas vi, accep
tera Maslows eller Lundqvists typologi som en rimlig indelnings
grund. Vi återkommer dock med ett par kritiska kommentarer i 
slutet av kapitel avsnitt 6.7. 

Maslows teori besitter också egenskapen att den kan sägas utgöra 
en kompromiss mellan den tradition, som framhäver absoluta behov 
hos människan, och den som utgår från bilden av människan som 
en "tabula rasa", en naken duk på vilken livet avsätter sina 
mönster. Man kan hävda detta därför att Maslow antar att det 
finns en uppsättning latenta behov hos alla människor, som i 
olika grad, beroende på förutsättningarna, manifesteras i deras 
medvetande. Alla aktiverar alltså inte alla behov och hur högt 
på behovstrappan individens starkaste behovsupplevelse ligger, 
beror på psykisk mognad och andra omständigheter. Denna anpass
ning av behovsintensiteten har klara likheter med hur struk tu-
ralistiskt orienterade samhälls- och beteendevetare uppfattar 
behoven som en avspegling av samhällsförhållandena. 

Ytterligare ett skäl att använda Maslows behovsindelning, utgör 
det faktum att arbetstillfredsställelseforskningen under 1900-
talet till viss del tycks ha utvecklats i linje med denna. Från 
att i inledningen av perioden ha fokuserat materiella villkor 
(fysiska och trygghetsbehov) har forskningen successivt över
flyttat intresset till arbetets sociala aspekter för att under 
de senaste årtiondena uppehålla sig vid intellektuella behov av 
olika slag. Den genomgång av arbetsmiljöfaktorer som härnäst 
följer ges med ovanstående motiveringar samma disposition. 

6.4 Fysiska arbetsmiljöfaktörer 

Många av de tidiga arbetsmiljöstriderna rörde de fysiska as
pekterna av arbetet. Förbudet mot barn- och kvinnoarbete, be-
gräsningen av arbetstiden och kampen för högre lön var frågor 
som hade sitt ursprung i fysiska behov. Dessa frågor utgjorde 
grunden för den fackliga organisering som kan ses som en forma-
lisering av individernas strävan att värna om sina basala int
ressen. 

Studiet av arbetet inom de etablerade vetenskapliga institutio
nerna (vi bortser således här från Marx banbrytande beskrivning 
av utvecklingen av arbetsprocessen) stimulerades av Taylors 
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(1913) intresse för arbetarens fysiska förutsättningar och pro
duktionens organisering. Många experiment initierades i hans 
efterföljd för att studera den fysiska miljöns betydelse för 
framför allt produktiviteten. Det tycks dock som om relativt 
få resultat från denna verksamhet har haft bestående värde. 
Frågan om den fysiska miljön aktualiseras först senare på 1960-
och 1970-talen i samband med att rationaliseringar påverkade 
förhållandet människa - maskin, vilket ledde till utvecklande 
av grenen ergonomi på det arbetsvetenskapliga trädet. De fackli
ga organisationernas ökade intresse för medicinsk arbetsmiljö
forskning, t ex genom Kurt Bronners arbete, och den ökade känne
domen om framförallt kemiska hälsorisker har också stor bety
delse för det återuppväckta engagemanget i arbetets fysiska 
villkor. 

Faktorer som återverkar på fysiska behov och trygghetsbehov och 
som således bör nämnas i detta sammanhang är olika förhållanden 
som rör de anställdas anställningsvillkor. Som bekant har Sverige 
ett välutvecklat, vissa anser alltför välutvecklat, system för 
reglering av sådana förhållanden på arbetsmarknaden. Vi kan så
ledes konstatera att den fysiska miljön utgör en viktig indika
tor på den miljö den anställde relaterar sin behovstillfreds
ställelse till. 

6.5 Sociala arbetsmiljöfaktorer 

Den experimentlusta och försöksverksamhet som följde i tayloris-
mens spår gav dock upphov till några forskningsresultat, som kom 
att få stor betydelse för arbetspsykologins och arbetssociolo-
gins utveckling. Vi tänker på Mayo's Western Electric-undersök-
ningar under 1920- och 30-talen, som lade grunden för ett nytt 
sätt att se på industriarbetet. Mayo och hans medarbetare tog 
sin utgångspunkt i den fysiska arbetsmiljöns (ljussättning, ar-
betsrytm m m) betydelse för produktiviteten men leddes på många 
omvägar - några samband mellan dessa faktorer och produktivitet 
kunde aldrig etableras - fram till uppfattningen att olika sidor 
hos den sociala miljön (gruppsammanhållning, ledarstil m m) hade 
större betydelse för arbetets effektivitet. Detta förklarades 
med att en förbättrad social miljö höjde den anställdes allmänna 
tillfredsställelse med arbetet, vilket ansågs vara den viktigaste 
betingelsen för hög produktivitet. 

Just denna koppling mellan tillfredsställelse och produktivitet 
ledde dock senare till att den sk Human Relationsskolans hypote
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ser allt oftare falsifierades och man förlorade sin dominerande 
ställning. Detta sammanhängde med att en tredje aspekt av arbets
miljön inte hölls under kontroll, nämligen arbetets intellektuel
la sidor. 

6.6 Intellektuella arbetsmiljöfaktörer 

6.6.1 Arbetets art 

När forskare försökte belägga hypotesen att hög tillfredsställel
se gynnar produktivitet upptäcktes fall där detta inte stämde. 
I stället förekom låg tillfredsställelse samtidigt som produkti
viteten var hög. Typfallet för denna anomali var det löpande 
bandet. Kännetecknande vid denna typ av produktion var att arbe
tet sönderdelats i små beståndsdelar och utfördes med enkla 
handgrepp i en rytm som bandet eller maskinen 'bestämde'. 

Arbetsuppgifterna av detta slag visade sig leda till låg arbets
tillfredsställelse samtidigt som maskin/bandstyrningen garante
rade en hög produktivitet. Walker & Guest tillhör de första som 
i "Man on the assembly line" (1952) på detta sätt uppmärksammar 
betydelsen av arbetets art för arbetstillfredsställelsen. De får 
en mängd efterföljare t ex Chinoy (1952), Turner & Lawrence 
(1965), Kornhauser (1965). 

6.6.2 Inflytande 

En annan aspekt av de intellektuella behov som kan upplevas nöd
vändiga att tillfredsställa i arbetet är behoven av inflytande 
och kontroll över olika delar av arbetsprocessen eller organisa
tionen. Frågan om industriell eller ekonomisk demokrati har hål
lits aktuell inom olika delar av arbetarrörelsen ända sedan 
Marx dagar. En så gott som heltäckande genomgång av debatter 
kring, inlägg om och försök med arbetarstyre eller arbetarkont
roll ges i Mandel "Arbetarkontroll, arbetarråd, arbetarstyre" 
(1971). 

Inom den vetenskapliga världen har intresset för desas frågor 
varit svalare. En förklaring härtill kan vara det anpassnings-
paradigm som enligt Björkman & Lundqvist (1981) behärskat arbets
livsforskningen fram till mitten av 1960-talet. En genomgående 
strävan inom detta paradigm skulle enligt författarna varit att 
hitta former för den anställdes anpassning till de villkor före
tagen var beredda att erbjuda, inte att ifrågasätta beslutsstruk
turer eller ledningen av arbetet. 
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Viss kritik har riktats mot Björkman & Lundvist's beskrivning 
av arbetssociologins utveckling. Dahlström (1982) vänder sig 
starkt mot begreppet anpassningsparadigm och menar att många av 
de arbeten som ges denna etikett i stort sett har missförståtts 
eller missbedömts av författarna. Oavsett hur riktig Björkman 
& Lundqvist's analys av arbetssociologins utveckling är, kan 
vi konstatera att frågan om makt och inflytande inte är något 
större nummer i den arbet "" 1 ortoaren under dess 

Ett problem vid studiet av inflytandebegreppets användning inom 
arbetslivsforskningen är att begreppet kan ges olika innebörd. 
Man avser ibland, vilket är det vanligaste, inflytande på rela
tivt låg nivå i organisationen, i huvudsak ett visst inflytande 
över de egna arbetsuppgifterna. Ibland ges dock begreppet större 
omfång och täcker även ett inflytande på högre nivå i organisa
tionen, t ex planering och fördelning av arbetsuppgifter eller 
tom beslut rörande produktionsinriktning och verksamhetens ut
veckling. 

Graden av inflytande kan således uppträda längs ett kontinuum 
från begränsat inflytande till avgörande kontroll. Problemet 
uppstår när det vid jämförelser av olika forskningsresultat är 
svårt att avgöra vilken innebörd begreppet givits. Svårigheter 
uppstår också när man vill bedöma om olika grader av inflytande 
har olika stor betydelse för upplevelser av eller beteenden i 
arbetet. För att en hypotes med denna innebörd skall kunna prö
vas måste skillnader i inflytandets djup och omfång kunna fast
ställas på ett tillfredsställande sätt. 

En av de starkaste inspiratörerna till studiet av inflytande i 
svensk arbetslivsforskning var Blauner (1964). I "Alienation and 
freedom11 anknyter Blauner, vilket titeln antyder, till den marxis
tiska traditionen. I sin tillämpning av alienationsbegreppet be
gränsas dock studien till nivån för kontroll av de egna arbets
uppgifterna som den väsentligaste komponenten i arbetsmiljön. 

Ungefär samma behandling av frågan om kontroll/inflytande i pro
duktionen ges av den sociotekniska teoribildningen (Thorsrud & 
Emery 1964). Huvudtanken är att den tekniska och sociala miljön 
måste anpassas till varandra för att uppnå både hög produktion 
och tillfredsställelse. 

tillväxt i Sverige under 
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Den innovation av arbetsorganisationen som denna skola gav upp
hov till har blivit känd under beteckningen självstyrande grupper. 
Den bärande tanken i dessa var att arbetsgruppen genom att till
delas gemensam kontroll över vissa delar av sina produktionsupp
gifter kan utveckla starka sociala band. Den gemensamma effekten 
av inflytande och samarbete/samhörighet tänks leda till önskvärd 
effekt på produktivitet och tillfredsställelse med arbetet. 

En omfattande genomgång av olika studier som fokuserat eller på 
något sätt berört frågan om inflytande i arbetsorganisationer 
har gjorts av Blumberg (1971). Blumberg indelar de anställdas 
inflytande i olika nivåer med avseende på dess omfång. Därefter 
analyserar han resultaten från en mängd experiment, förändrings
försök och andra empiriska studier med syftet att studera sam
band mellan inflytande och arbetsupplevelse. Hans slutsatser 
innebär en stark plädering för inflytandets betydelse i samman
hanget : 

I litteraturen har vi kunnat iaktta stora skiljaktig
heter i alla avseenden - skillnader i forskarnas akade
miska bakgrund och teoretiska orientering, skillnader i 
forskningens begreppsram, uppläggning och utförande, 
skillnader i forskningsmiljö och skillnader i de under
sökta populationernas speciella karakteristika. En sådan 
heterogenitet är betydelsefull. Det är just denna påtag
liga heterogenitet i litteraturen som genom kontrastver
kan ger tyngd och giltighet åt det konsekventa i resulta
ten. Det finns knappast en undersökning i hela litteratu
ren som inte visar att arbetstillfredsställelsen ökar el
ler att andra allmän erkända fördelar åtföljer en reell 
ökning av arbetarnas beslutanderätt. Jag hävdar att en 
sådan samstämmighet i resultaten är sällsynt i socialve
tenskaplig forskning. (Blumberg 1971, sid 141) 

Abrahamsson (1982) för en klargörande diskussion av innebörden 
i och konsekvenserna av att inflytandet ges ett större eller 
mindre omfång. I uppsatsen ff0m politisk och socioteknisk parti
cipation11 visar han att ett politiskt inflytande över en organi
sation kan förstås som en förändring av huvudmannens förhållande 
till exekutiven. Ett sådant inflytande ger rätt till kontroll 
över långsiktiga mål och överordnade beslut. En socioteknisk 
participation utvidgar rollen för de anställda i den direkta 
produktionen och förändrar således de anställdas relation till 
den verkställande ledningen, men den påverkar inte huvudmanna
gruppens sammansättning och därmed inte de övergripande beslu
ten. 



85 

Abrahamssons poäng är att dessa två inflytandeformer är teore
tiskt oberoende. Inflytande på högre nivå i organisationen kan 
således ha betydelse för arbetstillfredsställelsen utan att någ
ra teknologiska förändringar (förändringar av den sociotekniska 
participationen) genomförs. Denna slutsats strider mot vad 
Abrahamsson kallar den gradualistiska tesen - tanken att behov 
av ett övergripande inflytande inte uppstår spontant hos de an
ställda utan att ett sådant måste stimuleras av eller tränas upp 
genom ett inflytande på lägre nivåer. 

Gardell (1976) tillhör de författare som utvecklar ett gradua-
listiskt resonemang. Gardell skriver: 

Frågan är sålunda om möjligheterna att intressera bredare 
grupper för ett engagemang i arbetsplatsens beslutsproces
ser och därmed en förändring av sin egen situation i ar
betslivet är beroende av att produktionsteknik och arbets-
uppläggning ges en sådan utformning att de skapar intresse 
för arbetet och arbetsplatsens förhållanden. ...Mer till
spetsat kan man fråga om det rentav kan vara en nödvändig 
förutsättning för ett bredare intresse för inflytande i 
företaget att detta inflytande också gäller det egna ar
betets utförande". 
(Gardell 1976, s 112, 113) 

Abrahamsson menar att ett ökat intresse för politisk participa
tion, istället för att lockas fram av ett inflytande på lägre 
nivå, kan uppstå som en effekt av ökat klassmedvetnade och poli
tiskt självförtroende. Om hypotesen är riktig bör man bland ar
betare som är mer medvetna finna starkare samband mellan poli
tisk participation och arbetstillfredsställelse. 

Denna problematik ligger en bit ifrån avhandlingens egentliga 
fokus, men eftersom frågan är intressant och vi har möjlighet 
att testa hypotesen med hjälp av tillgängliga data uppehåller 
vi oss ett ögonblick härvid. 

För att kunna dela upp de Algotsanställda i olika grupper med 
avseende på medvetenhetsnivå måste vi gå händelserna något i 
förväg och utnyttja ett index över arbetarmedvetande vars upp
byggnad redovisas längre fram i texten (kap 10). Om en uppdel
ning i grupper med lågt respektive högt medvetande görs, kan inom 
dessa samvariationen mellan politisk participation och arbets
tillfredsställelse studeras. Politisk participation mäts med 
en fråga om de anställda har tillräckligt inflytande över fö
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retagets skötsel och framtid (fråga 34c i enkäten se bil 2) och 
arbetstillfredsställelse mäts med tidigare redovisat index. 

Tabell 15 Samband mellan upplevt inflytande och arbetstillfredsställelse 

i grupper med olika grad av arbetarmedvetande. Absoluta frekven

ser och procent. 

Arbetarmedvetande Ugt Högt 

Politisk parti
cipation 

Otillräcklig Tillräcklig Otillräcklig Tillräcklig 

Arbetstill- Hög 75,5 82,8 39,6 58,1 

fredsställelse Låg 24,5 17,2 60,4 41,9 

100 (175) 100 (29) 100 (296) 100 (19) 

Bland de mera medvetna arbetarna är den upplevda politiska par-
ticipationen viktigare för arbetstillfredsställelsen än bland 
de mindre medvetna. Skillnaden i tillfredsställelse mellan de 
med tillräcklig-otillräcklig politisk participation är ca 7 
procent för de omedvetna medan den är 19 procent för de med
vetna. Avsaknaden av politisk participation leder således 
oftare till låg tillfredsställelse bland de mera medvetna. 

Abrahamssons hypotes tycks verifieras av data - ett högre med
vetande leder till högre förväntningar på politisk participa
tion utan att någon förändring i den sociotekniska participa-
tionen skett. 

6.7 Sammanf a 11 ning 

Vi kan konstatera att frågan om vilka behov gentemot arbetet 
som är centrala och vilka arbetsmiljöfaktorer som härigenom 
måste uppmärksammas knappast bör avgöras enbart på empirisk 
väg. De teoretiska avgörandena och dessas bevekelsegrunder 
måste klargöras och diskuteras mera än vad som vanligtvis 
görs i arbetstillfredsställelse- och arbetsmiljöstudier idag. 
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Med denna resumé av utvecklingen inom forskningsfältet arbets
miljöfaktorer har vi velat ge ett underlag för urvalet och av-
gränsningen av de faktorer som används i vår undersökning. Vi 
har funnit ett antal moment som utkristalliserats som självstän
diga teman, även om gränsdragningarna ibland är svåra. 

Fysisk miljö arbetsplatsens egenskaper map be
lysning, klimat, ljud, ventilation 
osv (fysiska behov) 

Anställnings
villkor 

lön, arbetstider, trygghet i anställ
ningen (trygghetsbehov) 

Sociala rela
tioner 

sammanhållning på individ, grupp och 
kollektivnivå (sociala behov) 

Arbetets art kvalifikation, variation, stimulans 
(intellektuella behov) 

Inflytande möjligheter att påverka arbetsupp
gifter, arbetsorganisation och före
tagsbeslut i stort, socioteknisk och 
politisk participation (trygghets-
och intellektuella behov) 

Inflytandekomplexet tycks tränga sig ut ur den Maslowska ramen. 
Detta av två skäl. För det första svarar inflytande mot både 
jag-behov och trygghetsbehov. Det är stimulerande och intellek
tuellt utmanande att använda inflytande/makt för att planera och 
fatta beslut. Samtidigt kan de beslut man fattar formuleras så 
att det tryggar ens ställning på kort och lång sikt. Det ger en 
känsla av säkerhet och tilltro att ha möjlighet att påverka en 
utveckling man innefattas i. Participationen kan alltså inte 
enkelt relateras till något av behovsområdena i Maslows typolo
gi. 

För det andra är participation ett fenomen som måste sättas i 
samband lika mycket med kollektiv som med enskilda individer. 
Detta gäller åtminstone för den politiska participationen där 
kontrollen över hela organisationen sällan utövas av individer, 
snarare är grupper, kollektiv eller klasser, aktörer i spelet om 
makten i dessa sammanhang. Upplevelsen av ett starkt eller svagt 
inflytande förmedlas många gånger genom dessa informella kons
tellationer. Även på den sociotekniska nivån utgör grupper av 
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olika slag den egentliga enhet där frågan om inflytande manifes
teras. Maslows individbaserade behovsansats medför härigenom en 
benägenhet att underskatta vikten av arbetskraftens kollektiva 
egenskaper. 

Vi övergår med dessa kommentarer till en redovisning av ovanstå
ende arbetsmiljöindikatorer och dessas samband med frånvaro. 
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7 ARBETSMILJÖFAKTORER OCH FRÅNVARO 

I följande avsnitt redovisas olika empiriska mått uttryckande 
de arbetsmiljöfaktorer som härletts ovan. Endags- och flerdags-
frånvarons variation mellan grupper med olika värdering av des
sa faktorer återges också. 

De index som används har samma principiella uppbyggnad som det 
arbetstillfredsställelseindex som tidigare redogjorts för (sid 
73), varför konstruktionen av de olika arbetsmiljömåtten inte 
upprepas i sina tekniska detaljer nedan7) 

7.1 Fysisk miljö och förslitning 

Vi inleder med att redovisa frånvarons fördelning efter upple
velser av arbetsplatsens fysiska miljö. Här har individens be
dömningar av om hon besväras av damm, buller eller gaser i sin 
direkta arbetsmiljö summerats. 

Tabell 16 Endags- och flerdagsfrånvaro efter fysisk miljö. 

Arsmedeltal, antal dagar. 

Endags-

frånvaro 

Flerdags-

frånvaro (N) 

Den fysiska miljön Mycket god 1,3 11,3 (17) 

m a p  d a m m ,  b u l l e r  Ganska god 4,1 25,9 (41) 

och gaser uppfattas Ganska dålig 4,0 27,4 (87) 

som Mycket dålig 4,4 27,4 (390) 

Vi ser i tabellen att de som uppfattar den fysiska miljön som 
mycket god, har betydligt lägre frånvaro än de övriga. Dessa är 
dock få och populationen starkt förskjuten mot en negativ värde
ring av den fysiska arbetsmiljön, vilket gör tabellen svår att 
tyda. En tolkning är att, en negativ bedömning av endast en av 
frågorna i index är tillräcklig för att frånvarobenägenheten 
skall vara hög. 

Övrig sjukfrånvarostatistik visar skillnader på upptill 14 sjuk-
dagar^) totalt per år, mellan grupper som upplever sin arbets
plats som bullrig, dragig, dammig osv, jämfört med grupper som 
inte gör det. 

Den fysiska miljön på Algots Nord upplevdes besvärande av de fles
ta anställda, vilket vi kan utläsa av fördelningen av antalet sva
rande i tabellen. De problem som var uppenbarast i fabrikerna var 
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damm från textilier, buller från symaskiner, tillskärningsmaski
ner och pressar samt stora klimatvariationer med hetta på somma
ren och kyla på vintern. 

Stress är ett begrepp som ofta nämns i arbetsmiljödiskussio
ner.9) Förslitning och olycksfall i arbetet med risker för för
tidspensionering och utslagning från arbetsmarknaden har också 
ofta diskuterats. Trots att stress och förslitning påverkar 
människan både fysiskt och psykiskt har vi valt att placera 
vårt förslitningsindex under denna rubrik. 

Tabell 17 Endags- och flerdagsfrånvaro efter förslitning. 

Arsmedeltal, antal dagar. 

Endags-

frånvaro 

Flerdags-

frånvaro (N) 

Arbetet jäktigt. Aldrig 2,9 10,5 (19) 

Besväras av värk. Sällan 3,4 20,2 (51) 

Kroppsligt utmattad Ibland 4,1 24,4 (113) 

Ofta 4,4 29,0 (348) 

Både endags- och flerdagsfrånvaron tycks hänga samman med graden 
av upplevd förslitning. Skillnaden i flerdagsfrånvaro mellan de 
som ofta är besvärade och de som aldrig upplever några besvär är 
så stor som 18,5 dagar per år. 

Nu kan det tänkas att detta mått delvis är en indikator på indi
videns hälsotillstånd. Kroppslig utmattning och värk betingas 
som vi vet av individuell kondition och förutsättning. 

Å andra sidan var arbetsställningen vid symaskinerna besvärande. 
Sömmerskesjuka, som kännetecknas av stelhet och värk i nacke och 
axlar, är en bekant yrkessjukdom. Sådana besvär påtalades också 
av de anställda, särskilt de äldre, vid de intervjuer som före
gick den egentliga datainsamlingen. Härtill förelåg vissa olycks
risker vid vassa skärmaskiner och heta pressar. 

Man kan således anta att konflikter mellan människans fysiska 
förutsättningar och det hårda maskinarbete som utfördes på Algots, 
manifesteras i den ökade frånvaro, som redovisats i ovanstående 
tabell. 
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7.2 Anställningsvillkor 

Anställningsvillkor har av många uppfattats som mycket väsent
liga belöningar, som påverkar känslan av att vara uppskattad 
och skapar en grundläggande trygghet i arbetet. I följande 
tabell redovisas frånvaron bland anställda med olika syn på 
dessa villkor. 

Tabell 18 Endags- och flerdagsfrånvaro efter uppfattning av anställnings

villkor. Arsmedeltal, antal dagar. 

Endags-

frånvaro frånvaro (N) 

Uppfattning av lön, Mycket bra 3,8 20,7 (77) 

anställningstrygghet Ganska bra 4,4 30,3 (189) 

och arbetstider Ganska dåliga 4,2 25,3 (169) 

Mycket dåliga 3,9 27,3 (67) 

Tabellen visar inga klara tendenser. De som är nöjda med arbets
villkoren har lägre frånvaro, men skillnaderna gentemot övriga 
svarande är inte så stora eller entydiga. Orsaker till detta 
kan vara att underliggande mekanismer motverkar varandra. Å ena 
sidan bör tillfredsställelse av de behov dessa arbetsmiljöfakto
rer svarar mot leda till en lägre frånvaro. Å andra sidan kan man 
tänka sig att otrygghet i anställningen föranleder en hög närvaro. 
Många forskare har funnit en tendens hos frånvaron att variera 
med konjunkturerna så att lågkonjunktur följs av låg frånvaro och 
högkonjunktur av hög frånvaro. Man har antagit att de anställda 
i en pressad ekonomisk konjunktur med hög arbetslöshet, av rädsla 
att förlora sina arbeten ökar sin närvaro. Ibland kanske över den 
nivå som ur medicinsk synpunkt vore lämplig. En annan effekt som 
kan göra sig gällande och verka mot huvudprincipen tillfredsställ
da behov - lägre frånvaro, är tendensen till hög närvaro hos dem 
som anser att lönen är för låg. Ju högre frånvaron är desto lägre 
blir den genomsnittliga inkomsten. Ett rationellt beteende hos 
den som är missnöjd med lönenivån är då att minska sin frånvaro. 
Man har inte råd att vara sjuk. 

Eftersom anställningsvillkoren inte tycks ha någon stark och en
tydig effekt på frånvaron utan tvärtom skillnaderna mellan de 
olika kategorierna är relativt modesta och motsägelsefulla väl
jer vi att i fortsättningen utelämna denna faktor ur analysen. 
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7.3 Sociala relationer 

Människans sociala miljö, poängteras ofta av forskare som en 
betydelsefull faktor i arbetet. Även människor ute i produk
tionen talar om kamratskapet och sammanhållningen, som det enda 
som betyder någonting när arbetet känns tråkigt och tungt. I 
förhållande till sjukfrånvaro har man i olika studier kommit 
till olika slutsatser. Vissa har hävdat (t ex Bolinder/Ohlström 
1971, österman 1971) att goda relationer på arbetsplatsen ökar 
närvaron medan andra (Gadourek 1965) menat att dessa inte har 
någon betydelse för frånvarofrekvensen. 

För att pröva hur frånvaron sammanhänger med arbetsplatsens 
sociala liv har olika dimensioner av detta studerats. Vi har 
frågat de anställda om deras kontakt och umgänge med andra ar
betskamrater, om de anser att de tillhör någon sammansvetsad 
grupp på arbetsplatsen, om sammanhållningen mellan arbetarna är 
stark eller svag, om man uppfattar arbetarkollektivet som starkt 
eller svagt och om man menar att stämningen mellan arbetsledare 
och arbetare är god eller dålig. 

För relationerna på individplanet har ett index baserat på tre 
frågor konstruerats. Samma förfarande har använts för samman
hållningen och arbetarkollektivets styrka medan en fråga om 
förhållandet mellan anställda och arbetsledare redovisas en
skilt. Samtliga dessa mått på arbetsplatsens sociala miljö åter
ges i nedanstående tabell tillsammans med en- ocli flerdagsfrån-
varon. 

Tabell 19 Endags- och flerdagsfrånvaro efter uppfattning av sociala 

relationer. Arsmedeltal, antal dagar. 

Endags- Flerdags

frånvaro frånvaro (N) 

Individuella relationer Bra 5,2 24,8 (296) 

mellan arbetskamrater Dåliga 3,4 28,5 (238) 

Sammanhållningen på Bra 4,2 24,7 (304) 

olika nivåer Dålig 4,1 29,6 (234) 

Arbetskollektivets Starkt 4,3 28,0 (285) 

karaktär Svagt 4,1 26,2 (241) 

Förhållandet mellan Gott 3,8 26,1 (302) 

arbetare/arbetsledare Dåligt 4,7 28,5 (229) 
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Vi får av resultaten i tabell 19 en ganska oklar bild av hur 
sociala relationer på arbetsplatsen hänger samman med från
varon. Endagsfrånvaron tycks genomgående vara högre bland 
dem som upplever sin sociala omgivning positivt. Skälet till 
detta skulle kunna vara att de, som omger sig med positiva so
ciala relationer, i dessa kan finna stöd för en mer självständig 
bedömning av hur de skall handla i korta sjukdomsfall. De som 
inte kan verifiera rimligheten i ett frånvarobeslut i kamrat
kretsen är mer utelämnade att själva stå emot arbetsledningens 
krav på närvaro och faller därför lättare till föga. 

Flerdagsfrånvaron å andra sidan verkar vara omvänt relaterad 
till de sociala relationernas kvalitet. De som upplever den 
sociala miljön positivt har högre närvaro. Denna typ av från
varo tycks alltså inte påverkas av den sociala omgivningen, 
som stöd för beslut gällande frånvaro, utan snarare som källa 
till behovstillfredsställelse. 

Det finns i tabellen två undantag från ovanstående resonemang. 
Det första gäller förhållandet mellan arbetsledare och arbetare. 
Missnöje med arbetsledningen sammanhänger alltid med hög från
varo. Konflikter med en arbetsledare är tydligen så betungande 
att de alltid minskar närvaron. Skillnaden i flerdagsfrånvaro 
är dock marginell. 

Det andra undantaget gäller uppfattningen av arbetarkollektivets 
styrka. Upplevelsen att man ingår i ett svagt kollektiv verkar 
genomgående ha en dämpande effekt på frånvaron. Detta kan ha att 
göra med att en starkare kollektivanda sammanhänger med högre 
anspråk. Sådana faktorer kan tänkas samvariera positivt med 
frånvaro och härigenom utsuddas eller motverkas den minsk
ning av frånvaron som starka sociala relationer förväntas 
medföra. 

Ovan har två olika huvudtyper av argument formulerats; Ett som 
innebär att trygghet i sociala relationer stärker självsäker
heten och härigenom kan leda till ett ökat antal beslut att 
vara frånvarande i tveksamma situationer. Ett annat argument 
innebär att deprivering av sociala behov leder till sämre 
motståndskraft och härigenom högre frånvaro. 

Eftersom dessa argument gäller samtidigt, tar deras effekter 
på sjukfrånvaron ut varandra, vilket kan förklara att man fått 
motstridiga eller inga resultat alls när man studerat samban
det sociala relationer - sjukfrånvaron. 
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Ytterligare en komplikation är kausalitetens riktning. Det är 
inte otänkbart att hög sjukfrånvaro, orsakad av medicinska skäl 
leder till sämre sociala relationer på arbetsplatsen, dvs en 
omvänd orsaksföljd. I en studie med vår uppläggning, en tvär
snittsundersökning, är det omöjligt att empiriskt fastställa 
denna kausala ordning. Vi har dock i vår modell antagit att 
uppfattningar om arbetsmiljön lagrats och växt fram under en 
längre tidsperiod och att frånvaron under ett år därför bör 
ses som en effekt av de underliggande tillstånd dessa attityder 
motsvarar. 

Vi har funnit relativt svaga och delvis motstridiga samband 
mellan sociala relationer och frånvaro. Tillsammans med den 
tänkbara osäkerheten när det gäller att fastställa orsaks
riktning befäster detta de oklarheter beträffande de sociala 
relationernas betydelse som tidigare forskning konstaterat. 

I den vidare analysen kommer index över sammanhållningen på 
olika nivåer i företaget att brukas. Två skäl finns till detta. 
Dels återger detta index de sociala banden mellan de anställda 
på individ-, grupp- och kollektivnivå och är därför lämpligt 
för att generalisera hela den sociala miljön på arbetsplatsen. 
Dels återspeglar det ungefär de genomsnittliga resultaten av 
samtliga mått, dvs en oklar inverkan på endagsfrånvaron, men 
en relativt entydig inverkan på flerdagsfrånvaron. 

7.4 Arbetets art 

Frågor som rör arbetets art, arbetsuppgifternas karaktär, kva
lifikationsnivå, monotoni, enformighet, jäkt, förekommer i de 
flesta studier av sjukfrånvaro. De flesta finner också ett 
samband så att innehållslösa, repetitiva arbeten följs av hög 
frånvaro. 

På basis av våra data har två index skapats som belyser de 
anställdas uppfattningar om arbetets karaktär. Det första är 
baserat på frågor om arbetet upplevs som tråkigt eller en
formigt samt om man i arbetet upplever sig få användning för 
idéer, kunskaper och färdigheter. Det andra baseras på frågor 
om arbetet är enformigt och om det är jäktigt. Av tabell 20 
framgår en- och flerdagsfråvarons variationer efter dessa in
dikatorer på arbetets art. 
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Tabell 20 Endags- och flerdagsfrånvaro efter uppfattning av arbetets 

karaktär. Arsmedeltal, antal dagar. 

Endags- Flerdags-

frånvaro • frånvaro (N) 

Uppfattning av arbetets art*) 

Starkt positiv 2,3 23,8 (36) 

Positiv 2,6 14,5 (34) 

Negativ 3,5 29,3 (85) 

Starkt negativ 4,6 28,1 (377) 

Arbetet jäktigt och enformigt 

Nej 3,7 33,4 (10) 

Endera 3,A 25,2 (249) 

Ja 4,8 28,5 (292) 

*) Enformigt, tråkigt eller , okvalificerat 

Sjukfrånvaron är tendentiellt högre i grupper som uppfattar sitt 
arbete som monotont, utan stimulans, jäktigt och enformigt. Dessa 
resultat stämmer väl överens med många tidigare funna forsknings
resultat, t ex de man funnit i SCB's studie "Arbetsförhållanden 
och sjukfrånvaro". Där har de med såväl jäktiga som enformiga ar
beten bland kvinnliga förvärvsarbetande ca 17 sjukpenningdagar-^) 
fler per år än de vars arbeten varken är jäktiga eller enformiga. 
De som tycker att arbetet ger dem möjligheter att lära nya saker 
har enligt samma rapport (s 103) drygt fem sjukfrånvarodagar färre 
än de som saknar ett sådant moment i sitt arbete. 

Längre fram i vår text, där data analyseras i en mer komplex modell, 
kommer uppfattningar om arbetets karaktär att representeras av de 
index som här benämnts "arbetets art" eftersom detta kan antas ge 
en entydigare bild av arbetets intellektuella innehåll. Den stress 
som ett jäktigt arbete skapar har belysts med ett tidigare redo
visat förslitningsindex. 

7.5 Inflytande 

Avsaknad av inflytande över det egna arbetets utformning och över 
företagets/organisationens beslut i stort, har ofta satts i sam
band med reaktioner som vantrivsel i arbetet och sjukfrånvaro. 
I den ovan citerade rapporten från SCB redovisas inte de resul
tat man där kommit fram till* men man konstaterar ì̂^dock att "de 
som anser sig sakna inflytande har ungefär 1,5-2 gånger så många 
sjukpenningdagar". I tabell 21 nedan redovisas sjukfrånvaron bland 
anställda vid Algots Nord efter ett index över inflytande baserat 
på tre frågor om inflytande över det egna arbetet, förändringar 
av produktionen och över företagets beslut i stort. 
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Tabell 21 Endags- och flerdagsfrånvaro efter uppfattning on inflytande 

i företaget. Arsmedeltal, antal dagar. 

Endags-

frånvaro 

Flerdags

frånvaro (N) 

Inflytande i Tillräckligt 2,6 35,5 (16) 

företaget 2,6 23,5 (50) 

4,4 24,3 (189) 

Otillräckligt 4,6 30,1 (248) 

Ju mindre tillfredsställande man anser sina möjligheter till 
inflytande vara desto högre tenderar frånvaron att bli. En sådan 
slutsats styrks också av resultat från ett flertal undersökningar, 
som redovisats under de senaste åren. Till exempel har Ander & 
Edgren-^i en undersökning vid Bofors i Karlskoga, funnit sig
nifikanta samband mellan frånvaro och olika indikatorer på de 
anställdas inflytande. De faktiska möjligheterna till infly
tande över arbetet och kontroll över företagets utveckling vid 
Algots Nord, uppfattades av de anställda redan vid undersöknings
tillfället som mycket små. Detta framgår av de absoluta talen 
i föregående tabell, som anger att 50 procent av de anställda 
var starkt missnöjda med möjligheterna till inflytande. 

Detta kan förklaras av det löpande bandet och att alla moment i 
arbetet var förplanerade, att denna planering skedde vid huvud
kontoret i Borås och att man vid produktionsenheterna i Skellef
teå, Lycksele och Norsjö hade ringa inblick i koncernens ställ
ning, planer och framtidsutsikter. 

De anställdas bedömning av sina inflytandemöjligheter föränd
rades troligen inte i positiv riktning av koncernens utveck
ling under de senare åren. 

7.6 Saimmnanfattning 

I detta avsnitt har olika arbetsmiljöfaktorer, som svarar mot 
tidigare definierade behovsområden presenterats. Samband mellan 
dessa faktorer och en- och flerdagsfrånvaro har studerats. Vi 
har härvid funnit att sjukfrånvaron klart tycks hänga samman 
med grad av inflytande, arbetets art, arbetets förslitning av 
de anställda och arbetsplatsens fysiska miljö. På dessa punkter 
har vi också funnit stöd i resultat från andra undersökningar. 

När det gäller anställningsvillkor och sociala relationers sam
band med frånvaro kan man också säga att resultaten stöds av 
liknande undersökningar i den meningen att inga entydiga sam
band tycks finnas. 
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Undantaget är de sociala relationernas samband med flerdagsfrån-
varon där vi funnit skillnader i de flesta avseenden. 

Våra resultat skulle kunna tolkas så att miljöfaktorer som till
fredsställer fysiska behov, jagbehov och kollektiva behov av in
flytande och kontroll har större betydelse för sjukfrånvaron än 
de faktorer som tillfredsställer trygghets- och sociala behov. 

Av två skäl är det dock för tidigt att dra några bestämda slut
satser av sådan karaktär. 

För det första kan det finnas samband av något slag, mellan de 
olika arbetsmiljöfaktorerna. Dels kan sambanden vara kausala, 
dvs en faktor påverkas av variationer i någon av de andra fak
torerna. Trots att det inte är helt osannolikt att samband av 
detta slag i vissa fall finns, förutsätter vi att de är negli-
gerbara. Modellen blir i annat fall för komplicerad för att 
kunna prövas empiriskt, särskilt med de data vi har tillgängliga. 
En sådan ansats borde dock göras till föremål för en fristående 
analys. 

Sambanden mellan arbetsmiljöfaktorerna kan också vara slump
mässiga, dvs det finns en viss samvariation mellan faktorerna 
så att en individ ofta har samma uppfattning av flera av fak
torerna. I ett sådant fall kan alltså en faktors samvariation 
med en annan variabel t ex sjukfrånvaro bero inte på att just 
den faktorn har någon betydelse för sjukfrånvaron utan på att 
den har samma fördelning av individerna som en faktor som har 
en verklig betydelse för frånvaron. 

En sådan effekt kan vi kontrollera genom att pröva samtliga 
faktorers samtidiga inverkan på sjukfrånvaron. Med en sådan 
metod, som sleali användas i följande avsnitt, vägs varje fak
tor med avseende på fördelningen av individer på övriga fak
torer och resultatet blir den "rena" effekten på beroendeva
riabeln av den prövade miljöfaktorn. 

För det andra är det tänkbart att de variationer miljöfakto
rerna orsakar i sjukfrånvaro, betingas av bakomliggande va
riabler som påverkar både arbetsmiljöfaktorerna och sjukfrån
varon samtidigt. Den möjligheten studeras längre fram i av
handlingen. 
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8 ARBETSMILJÖFAKTORERNAS SAMTIDIGA INVERKAN PÂ SJUKFRÅN
VARON 

8.1 Metodologiska överväganden 

8.1.1 Analysmetod 

För att kunna utföra analyser av samband mellan en beroende 
(sjukfrånvaro) och ett flertal oberoende (arbetsmiljöfaktorer) 
variabler måste vi använda tekniker som tillåter oss att, medan 
vi prövar effekten av en oberoende variabel, kontrollera för 
effekten av alla övriga oberoende variabler. Det finns ett fler
tal olika tekniker att välja mellan. De flesta innebär dock att 
man genom ett vägningsförfarande tar hänsyn till fördelningen 
av individer på de oberoende variabler man vill kontrollera för, 
när man prövar en variabels effekt. Vi har valt att huvudsakli
gen arbeta med ett SPSS-program som heter ANOVA. Det finns be
skrivet i SPSS-manualen1^ men även i Ander & Edgren (1978) 
eller Korpi (1979). 

De främsta skälen till att vi valt denna teknik är att den är 
lättillgänglig och enkel att använda samt att både ordinalskale-
och intervallskaledata kan utnyttjas samtidigt utan speciella 
variabelkonstruktioner. Det är också möjligt att i ANOVA be
räkna interaktionseffekter samt enkelt påverka utseendet av 
den kausalmodell man vill pröva. Vi har gjort jämförelsen att 
utföra samma analyser som vi nedan utför med ANOVA-programmet, 
med hjälp av vanlig multipel regression där data så tillåtit 
det och i båda fallen kommit till samma resultat. Det innebär 
att vi kan utnyttja de fördelar ANOVA-programmet innebär utan 
att förvrida eller förlora den information multipel regression 
vanligen ger. 

8.1.2 Internbortfall 

Ett stort problem med enkätdata är att de flesta respondenter 
missar någon/några frågor. När man kombinerar frågor till in
dex faller därför vissa individer helt bort när någon av frå
gorna i indexet saknas. När sedan flera index samtidiga inver
kan på en beroende variabel prövas, faller en individ som sak
nar ett index helt bort från prövningen. 

Detta leder i vårt fall till ett internbortfall på ca 16 % när 
vi använder fem arbetsmiljöfaktorer i en sådan analys. Ett så



99 

dant bortfall måste betraktas som relativt stort och man bör 
försöka göra något åt problemet. 

I vårt fall har vi valt att tillskriva respondenten samma värde 
på den tredje saknade variabeln i ett index i de fall svaren på 
de två första variablerna varit identiska. 

På detta sätt lyckas vi nedbringa internbortfallet till ca 11 %, 
vilket får ses som en acceptabel nivå. Vi redovisar i bilaga 5 
samma beräkningar som nedan, utan nämnda datakompletteringar. 
Av bilagan framgår att skillnaderna mellan resultaten från de 
olika beräkningarna är obetydliga. 

8.1.3 Dikotomisering 

Arbetsmiljöfaktorerna har dikotomiserats för att undvika för 
små grupper och för att göra informationen överskådlig. Häri
genom minskar dock andelen förklarad variation i beroende va
riabeln med ca hälften, medan signifikansnivåerna inte nämn
värt förändras eftersom antalet s k frihetsgrader minskar med 
antalet variabelvärden. 

Dikotomiseringarna har gjorts så att vi delat in populationen 
i de som svarat ja på frågorna i faktorindexen minst två gånger 
i en grupp och de som svarat nej minst två gånger i en grupp. 
Ett alternativ till en dikotomisering hade varit att dela index 
i tre värden. Den överblickbarhet vi då vinner blir dock ringa, 
dessutom motverkar en sådan indelning vår avsikt att så små
ningom sammanfatta alla fem arbetsmiljöfaktorerna i ett enda 
mått. 

8.2 Resultat 

I nedanstående tabell redovisas hur endagsfrånvaron skiljer sig 
åt i grupper med olika uppfattningar om arbetsmiljön. Vi redo
visar också standardiserade betakoefficienter för var och en av 
arbetsmiljöfaktorerna. Dessa koefficienter anger styrkan i sam
bandet mellan respektive faktor och frånvaron. 
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Tabell 22 Endagssjukfrånvaro efter arbetsmiljöfaktorer.^ Arsmedel-

tal, antal dagar. Beräkningarna utförda med MCA-analys. 

Beta (N) 

Fysisk miljö Dålig 4, ,28 (447) 

Bra 4, ,09 (51) 

-.01 

Förslitning Hög 4, ,30 (439) 

Låg 3, ,99 (58) 

-.03 

Sociala rela Dåliga 4, ,36 (219) 

tioner Bra 4, ,18 (279) 

-.02 

Arbetets art Dålig 4, ,40 (435) 

God 3, ,27 (62) 

-.10 

Inflytande Otillräckl 4, ,44 (432) 

Tillräckl 3, ,02 (65) 

-.12 

R2 .034 

1) Vi har utelämnat 'allmänna arbetsvillkor' pä grund av utrymmes

brist. Test med regressionsanalys har visat att fak torn inte har 

någon betydelse i sammanhanget. 

2) Om variablerna inte dikotomiseras blir R2 .065. 

Av tabellen framgår att graden av inflytande och arbetets art 
tycks vara de dominerande faktorerna. Här är skillnaden mer än 
en dag i frånvaro mellan den missnöjda och nöjda gruppen. Dessa 
skillnader är signifikant (på 5 %-nivån) större än vad slumpen 
skulle producera. Vi ser också att betakoefficienterna för des
sa faktorer är betydligt högre än för de övriga. 

Detta innebär att de effekter på endagsfrånvaron av skilda upp
fattningar av 'fysisk miljö1, 'förslitning' och 'sammanhållning', 
som vi tidigare funnit, i huvudsak har betingats av dessa variab
lers samvariation med 'inflytande' och 'arbetets art'. Denna s k 
multikollinearitet, dvs att flera liknande oberoende variabler 
samvarierar är ett vanligt förekommande fenomen som vi återkom
mer till. 

Vi kan dock konstatera att resultatet av denna MCA-analys inte 
avviker nämnvärt från den tidigare genomgången av varje separat 
faktor. 
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Airbetsmiljöf aktörernas samtidiga inverkan på flerdagsf rånvar on 
har också studerats. 

Tabell 23 Flerdagssjukfrånvaro efter arbetsmiljöfaktörer. Arsmedel-

tal, antal dagar. 

Beta (N) 

Fysisk miljö Dålig 25,50 (447) 

Bra 30,72 (51) 

.05 

Förslitning Hög 27,57 (439) 

Låg 14,42 (58) 

-.13 

Sammanhållning Dålig 29,59 (219) 

God 23,3 (279) 

-.10 

Arbetets art Dålig 27,17 (435) 

God 18,06 (62) 

Inflytande Otillräckl 26,72 (432) 

Tillrackl 21,50 (65) 

-.05 

R2 .044 

De arbetsmiljöfaktorer som tycks ha en dominerande inverkan på 
flerdagssjukfrånvaron är graden av upplevd förslitning (om arbe
tet upplevs jäktigt, om man är kroppsligt utmattad efter arbets
dagens slut, om man besväras av värk), sammanhållningen bland 
de anställda och arbetets art. Samtliga dessa effekter är signi
fikanta. 

Uppfattningar om inflytandemöjligheter har smärre och icke signi
fikanta effekter på flerdagsfrånvaron. Vi ser här att, trots att 
skillnaden i närvaro mellan de som upplever inflytandet som till
räckligt och otillräckligt är hela 5 dagar per år, detta ändå 
inte är större skillnader än vad slumpen kan orsaka. Skälet till 
detta är variationen i sjukfrånvaro mellan olika individer to
talt sett är så stor och att den övervägande delen av den varia
tionen bestäms av sjukdomar som är relativt slumpmässigt förde
lade i en population. 
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Av denna anledning blir också andelen förklarad varians (se R^), 
dvs andelen av den totala variationen i sjukfrånvaro som vi kan 
"förklara" med våra arbetsmiljövariabler, låg. 

I vissa studier har man haft möjlighet att mäta hälsotillstån
det i den undersökta populationen. Så är fallet i SCB's tidigare 
nämnda undersökning 'Arbetsförhållanden och sjukfrånvaro1 (1979). 
Vid en införing av variabeln hälsotillstånd i analysen höjer man 
andelen förklarad variation i långtidsfrånvaro från 9 till 28 
procent. 

I andra undersökningar, t ex i Ander & Edgren (1978 nr 73), finner 
man inga samband mellan medicinska besvär och frånvaro. 

Man kan ändå mena att det är en brist att en rimligen så viktig 
faktor för frånvaron som individens medicinska status inte kont
rolleras i vår studie. Vi kan endast instämma i detta. Orsaken 
till denna brist är avsaknaden av tillräckliga resurser för da
tainsamling tillsammans med de integritetsproblem, som ingående 
undersökningar av hälsotillstånd medför. 

Vi kan dock anta att en stor del av de hälsoproblem individerna 
har, kommer till uttryck i förslitningsindex. Medicinsk status 
vägs på detta sätt in i analysen och risken för att variationer 
i hälsotillstånd hos individerna skall påverka densamma minskar. 

8.3 Sammanfattning 

Vi har kunnat konstatera att vår uppsättning arbetsmiljöfaktorer 
förklarar en signifikant andel av variationen i både endags- och 
flerdagssjukfrånvaro. 

Flerdagsfrånvarons starkaste arbetsmiljödeterminant är graden 
av upplevd förslitning. De som sällan besväras av jäkt, värk 
eller kroppslig utmattning betingade av arbetet har ca hälften 
så många dagar i flerdagsfrånvaro som gruppen som uppger ofta 
förekommande besvär. Endagsfrånvaron påverkas starkast av hur 
man uppfattar inflytandemöjligheterna i företaget. De som är 
tillfredsställda med sina möjligheter till inflytande har 32 
procent färre enstaka frånvarotillfällen än de som uppfattar in
flytandemöjligheterna som otillräckliga. 

Att endagsfrånvaron så starkt varierar med möjligheten att på
verka arbetets förutsättningar och genomförande kan kanske toi-
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kas så att den kortare frånvaron i större utsträckning orsakas 
av faktorer som har att göra med människans känsla av maktlös
het inför produktionsprocess och organisationshierarki. 

En sådan formulering ligger nära tesen att alienation,14) dvs 
människans fjärmande från produktionen och de av henne skapade 
produkterna och som en följd av detta från sig själv, kan ut
tryckas i en högre frekvens tillfälliga frånvarodagar. 

Om man accepterar måttet "instrumenteli inställning", som en em
piriskt möjlig operationalisering av begreppet alienation, fin
ner denna tes stöd i Vogels (a.a.)undersökning. Som resultat av 
en komplex stiganalys finner man där att instrumenteil inställ
ning har en signifikant inverkan på korttidsfrånvaron. 

Långtidsfrånvaron samvarierar däremot inte alls med en instru
menteil inställning. Där dominerar "hälsobrist" och "tungt kropps
arbete" som orsaksfaktorer, ett resultat som alltså stämmer öve
rens med vårt samband mellan förslitning och flerdagsfrånvaro. 
På detta stadium kan därför resultaten sammanfattas så att kort
tidsfrånvaron i större utsträckning tycks vara påverkad av otill
fredsställda intellektuella behov gentemot arbetet medan lång
tidsfrånvaron i huvudsak bestäms av fysiska och sociala arbets-
miljöfaktörer. 

8.4 Diskussion 

Innan vi övergår till konstruktionen av ett index för upplevel
sen av samtliga arbetsmiljöfaktorer finns dock en möjlighet att 
utveckla resonemanget kring endagsfrånvaron ytterligare ett steg. 
Vore det inte möjligt att arbetarens maktlöshet som tycks leda 
till ett tillbakadragande, ett resignerat avståndstagande, kan 
ges annan, aktivare upplösning? 

Om man är missnöjd med det inflytande man har, är det då inte 
en naturlig åtgärd att försöka öka det? I arbetslivet är fack
ligt arbete en väg att söka uppnå ett sånt mål. Bland individer, 
som på det sättet reagerar aktivt inför maktlösheten, borde inte 
missnöje med inflytandet påverka frånvaron. De har ju redan fun
nit en kanal för sitt missnöje genom sin roll som motpart till 
arbetsgivaren. 

För att studera om en sådan interaktionseffekt mellan facklig 
aktivitet och inflytandemöjligheter påverkar frånvaron redovisas 
i tabell 24 samband mellan inflytande och endagsfrånvaro i grupper 
som har låg och hög facklig aktivitet. 
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Tabell 24 Endagsfrånvaro efter upplevda möjligheter till inflytande och fack

lig aktivitet. Arsmedeltal, antal dagar. Betakoefficienter. Beräkningar 

utförda med MCA-analys. 

Fackligt 

X =• 3,92 

3,99 

3, 30 

b = . 06 

aktiva Inte aktiva 
X = 4,55 _ 

Inflytande Otillräckligt 

Tillräckligt 

4,86 

2,88 

b = .17 

Vi kan konstatera att vår hypotes stöds av resultatet i tabell 
24. De fackligt aktiva har totalt sett lägre endagsfrånvaro och 
saknat inflytande har ringa (icke signifikant) inverkan på sam
ma frånvaro. 

Vill vi påpeka här att de fackligt aktiva fortfarande är miss
nöjda med de anställdas, kollektivets möjligheter till inflytan
de i företaget - 60 procent av dem var mycket missnöjda mot 44 
procent bland de fackligt ej aktiva, en förståelig skillnad i 
och för sig. Poängen är dock att de fackligt aktiva på det in
dividuella planet, just genom sin aktivitet, är på väg att häva 
den alienation som den strukturella maktlösheten föder. 

De som däremot inte har funnit den fackliga aktiviteten som en 
form för kanalisering av missnöje har högre endagsfrånvaro och 
för dem har upplevd grad av inflytande stor (signifikant) bety
delse för denna typ av frånvaro. 

Vår slutsats blir att relationen mellan maktlöshet eller aliena
tion och endagsfrånvaro, starkt betingas av de möjligheter indi
viden har att finna andra utvägar ur deprivationen. Resonemang 
av detta slag har tidigare förekommit hos t ex Dahlström som i 
"Teknisk förändring och arbetsanpassning" (1971) utvecklar en 
modell där individen i en situation, vari behov ej tillfreds
ställs, antingen kan reagera aktivt eller passivt. 'Valet' 
av reaktion har sedan vidare konsekvenser för hur individens 
förhållande i och till organisationen utvecklas. Att vidare 
utröna bakgrunden till och omgivningen kring detta 'val' är 
en angelägen forskningsuppgift, som vi kommer att ägna mer 
utrymme längre fram i texten. 
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8.5 Arbetsmil j öindex 

Under detta avsnitt presenteras ett arbetsmiljöindex baserat 
på de faktorer som diskuterats ovan. Vi inleder med ett par 
metodologiska överväganden. 

8.5.1 Multikollinearitet 

Tidigare har nämnts ett fenomen betecknat multikollinearitet. 
Detta innebär att ett antal variabler eller faktorer inom ett 
fält, t ex arbetsmiljö, intimt hänger samman med varandra. Om 
de hänger samman för starkt, har korrelationskoefficienten på 
0.7 eller däröver, kan analyser av den typ vi utfört i före
gående kapitel bli osäkra. Ju större samvariationen mellan 
dessa variabler är desto osäkrare är betakoefficienternas re
lativa betydelse. Av denna anledning bör man akta sig för att 
övertolka sådana analyser. 

Den högsta interkorrelationen som förekommer i vår uppsättning 
arbetsmiljövariabler är den mellan uppfattning av inflytande 
och arbetets art (.43), vilket framgår av nedanstående korre
lationsmatris . 

Tabell 25 Korrelationskoefficienter mellan arbetsmiljöfaktorer. 

Pearsons produkt-moment korrelation. Koefficienten anges 

med signifikansnivå strax under. 

FM FS SH AA IF 
Fysisk miljö 

(FM) 

Förslitning 

(FS) 

Sammanhållning 

(SH) 

Arbetets art 

(AA) 

Inflytande 

(IF) 

.37 

(P - . 0 0 )  

.01 

(p=.45) 

.43 

(p=.00) 

.26 

(p=.00) 

1.0 

1.0 

.01 

(p=.A4) 

.30 

(p=.00) 

.18 

(p-.OO) 

.02 1.0 

(P-.29) 

.03 .43 

(p=.21) (p-.OO) 

1.0 
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Vi ser i tabell 25 att korrelationerna mellan de olika arbets-
miljöfaktörerna genomgående är hög. Det är bara måttet på sam
manhållning som har icke signifikanta samvariationer med övriga 
faktorer, vilket bör hänga samman med dessas gemensamma tekno
logiberoende, medan sammahållningen kan tänkas ha andra bestäm
ningar . 

Sammanfattningsvis bör dock inte interkorrelationerna mellan 
arbetsmiljöfaktorerna vara så stora att de sätter ifråga de 
analyser vi utfört. De motiverar dock tillsammans med de skäl 
vi nedan redogör för skapandet av ett index för arbetsmiljön. 

8.5.2 Skalskevhet 

De flesta av arbetsmiljöfaktorerna är, som skalor betraktade, 
ganska skeva. En huvuddel av observationerna finns till vänster 
vid den negativa polen på skalorna. Dilemmat är att det språk
ligt sett är svårt att formulera en mer negativa attityd än 
"absolut inte" eller "nej aldrig". När nu de flesta i vårt 
material tycks ha en sådan uppfattning av många delar av sin 
arbetsmiljö blir skalorna skeva. Miljön hör till de sämsta, 
som låter sig täckas av svenska språket. 

I en sådan situation kan man välja att göra dikotomiseringar 
eller på annat sätt anpassa indikatorerna så att man får jämna 
fördelningar i skalorna. En fördel med ett sådant förfarings
sätt är att skalorna då, med sin jämnare fördelning, oftast 
får större slagkraft i förhållande till den beroende variabeln. 
Osäkerheten i extremgrupperna minskar också. 

Vi har dock ansett att en dikotomisering där ja- och nej-svar 
kombineras med varandra, som skulle bli nödvändig i vårt fall, 
vore att bruka för stort våld på verkligheten och därför valt 
att avstå från den möjligheten. 

Det finns dock ett sätt att lösa både det tidigare diskuterade 
problemet multikollinearitet och denna skalskevhet, nämligen 
genom att kombinera samman arbetsmiljöfaktorerna i ett gemen
samt index. 

8.5.3 Analysmodellens komplexitet 

Även ur en tredje aspekt är en sammanfattning av arbetsmiljö
upplevelserna fördelaktig. Omfånget av den analysmodell vi av
ser att konstruera, skulle bli alltför stort om samtliga ar-
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betsmiljöfaktorer bereddes plats. I stället för att välja någon 
eller några av faktorerna kan vi skapa ett summationsindex av 
alla fem faktorerna tillsammans. Beräknas antalet positiva/ne
gativa bedömningar varje individ givit av de områden arbetsmil-
jöfaktörerna täcker ges en skala från en helt negativ till en 
helt positiv värdering av arbetsmiljön i dess helhet. 

Detta index över arbetsmiljöupplevelse får således samma upp
byggnad som tidigare beskrivna index. Eftersom vi här utgår 
från fem item när index konstrueras kommer skalan att bestå 
av sex steg. Svarsfördelningen väger dock kraftigt över åt den 
negativa sidan. Väldigt få individer uppger sig vara helt till
fredsställda med arbetsmiljön. Vi har därför sammanslagit de 
tre mest positiva positionerna och får därför en fyragradig skala 
beskrivande arbetsmiljöupplevelsens variation. 

8.6 Resultat 

Hed hjälp av detta index har vi möjlighet att studera frånvarons 
variation efter individens totala bedömning av arbetsmiljön. En 
tabell beskrivande detta redovisas nedan. 

Tabell 26 Endags- och flerdagsfrånvaro efter uppfattningen oa den 

totala arbetsmiljön. Arsmedeltal, antal dagar. Betakoeffi

cienter och förklarad varians. Beräkningar utförda ned MCA-

analys. 

Arbetsailjö Endags- Flerdags-

frånvaro frånvaro (N) 

Dålig 5,0 35,7 (152) 

4,8 24,1 (241) 

3,0 22,4 (70) 

God 3,2 15,0 (39) 

b». 18 b=.19 

R2.03 R2.04 

Både endags- och flerdagsfrånvaron är som synes 
pade med upplevelsen av den totala arbetsmiljön 
fortsättningen att använda oss av detta mått på 
miljö. 

starkt förknip-
och vi kommer i 
upplevd arbets-
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9 FRÅNVARO, ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE OCH ARBETSMILJÖ 

Vi har i de föregående kapitlen kunnat se att arbetstillfreds
ställelse påverkar frånvaron men också att variationer i upp
fattningar av arbetsmiljön inverkar på frånvaronivån.Intresset 
bör nu rimligen inriktas på frågan om hur dessa tre variabler 
hänger samman inbördes. 

En tänkbar variant är att anta att arbetstillfredsställelsen 
uppstår som ett spontant intryck individen får av arbetsplatsen 
och att detta påverkar upplevelsen av de olika delarna av arbets
miljön. Relationerna mellan variablerna skulle då få följande ut
seende . 

Arbetstillfredsställelse 

Upplevelse av arbetsmiljö» 

Figur 18 Tänkbara relationer mellan de aktuella variablerna 1. 

Ett annat sätt att betrakta sambandet mellan arbetstillfreds
ställelse och upplevelse av arbetsmiljön är att utgå från att 
vissa faktorer i arbetsmiljön som uppfattas negativt skapar en 
låg allmän tillfredsställelse vilket i sin tur återverkar på 
uppfattningen av andra arbetsmiljöfaktorer. Se figur 19. 

Upplevelse av arbetsmiljö" 

Arbetstillfredsställelse 

Figur 19 Tänkbara relationer mellan de aktuella variablerna 2. 

Vi har i båda dessa fall placerat frånvaron längst fram i or
sakskedjan, som en självständig beroende variabel. Ytterligare 
den möjligheten finns dock att betrakta upplevelsen av arbets
miljön och arbetstillfredsställelsen som delvis en produkt av 
frånvaron. Vi kan tänka oss att en lång frånvaro i viss ut
sträckning påverkar upplevelsen av den miljö man är frånva
rande från. 

Frånvaro 

Frånvaro 
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Dessa alternativa utseenden hos den kausala modellen kan inte 
enkelt tillbakavisas på empirisk väg^^raed de data vi har till
gängliga, vilket pekar på en av svårigheterna med denna typ av 
orsaksanalys. 

Våra argument för en annan utformning av modellen måste därför 
i huvudsak bli teoretiska. Den uppfattning vi vill hävda är att 
upplevelsen av de olika faktorerna i arbetsmiljön ligger som 
en grund för och orsakar variationer i arbetstillfredsställelse 
samt att som en produkt av dessa båda variabler, beteendet från
varo uppstår. 

Arbetstillfredsställelsen bör vara en i tiden senare tillkom
men kognitiv produkt än uppfattningen av de olika delarna av 
arbetsmiljön, dvs det är först när en någorlunda klar uppfatt
ning om dessa delar föreligger, som arbetstillfredsställelsen 
i en fullständig mening kan existera. Utgångspunkten för ett 
sådant antagande är naturligtvis en materialistisk kunskaps
syn. Det allmänna begreppet arbetstillfredsställelse kan inte 
uppstå hos individen förrän en konfrontation med de konkreta 
företeelserna i omgivningen utvecklats. 

När det gäller frånvarons eventuella återverkan på arbetstill
fredsställelse och upplevelse av miljön antar vi att denna är 
så obetydlig att den kan negligeras. 

Det teoretiskt mest sannolika förhållandet mellan dessa tre 
variabler bör av ovan angivna skäl se ut på följande sätt. 

Arbetstillfredsstallels« 

Det första steget i analysen av denna modell bör vara att 
pröva förhållandet mellan arbetsmiljö och tillfredsställelse. 
Detta är ett av de vanligare sambanden i arbetslivslitteratu
ren och det skulle förvåna oss om variablerna i fråga visade 
sig vara oberoende av varandra. 

Frånvaro 

Upplevelse av arbetsmiljön 

Figur 20 Kausala relationer mellan arbetstillfredsställelse 

upplevelse av arbetsmiljö och frånvaro. 
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Tabell 27 Arbetstillfredsställelse efter uppfattning av arbets

miljön. Medelvärden (0-3). Låga värden = låg tillfreds

ställelse. Beta-koefficienter och andel förklarad va

rians. Beräkningarna utförda med MCA-analys. 

Arbetsmiljö N 

Dålig .95 149 

1.55 241 

2.01 69 

God 2.74 38 

b = .42 R2 = .18 

Tabellen redovisar ett starkt samband mellan arbetstillfreds
ställelse och miljö, ett väntat resultat som stöds av såväl 
"common sense", som en mängd forskningsresultat. 

Nästa steg blir att pröva arbetsmiljöns och arbetstillfreds
ställelsens samtidiga inverkan på frånvaron. Vår undran är: 
När man kontrollerar för variationer i uppfattningar av arbets
miljön, försvinner då sambandet mellan arbetstillfredsställelse 
och frånvaro och vice versa? 

Tabell 28 En- och flerdagsfrånvaro efter arbetsmiljö och arbetstill

fredsställelse. Arsmedeltal, antal dagar. Beta-koefficien

ter och förklarad varians. Beräkningarna utförda med MCA-

analys . 

Endagsfrånvaro Flerdagsfrånvaro 

Arbetsmiljö N 
Dålig 4. 35 33. ,9 149 

4. 64 24. ,4 241 
3. ,38 24. ,3 69 

God 3. ,47 
b = .11 

19. .1 
b = .14 

38 

Arbetstillfredsställelse 

Låg 5. ,66 33. .8 142 
4. .18 25. .0 98 
3. .63 26, .8 112 

Hög 3, .56 21. .2 146 
R2= .08 b = .25 R = .06 b = .15 
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Både arbetsmiljö och tillfredsställelse behåller en självstän
dig inverkan på endags- och flerdagsfrånvaron, när vi applice
rar dem samtidigt. 

Arbetstillfredsställelsen tycks ha ett starkare dominerande in
flytande på endagsfrånvaron medan flerdagsfrånvaron påverkas 
ungefär lika mycket av miljö respektive tillfredsställelse. 

Om vi sätter in resultatet från tabell 27 och 28 i modellen 
får figuren följande utseende: 

Arbetstillfredsställelse 

.42 

Upplevelse av arbetsmiljön 

Endags-
frånvaro 

R = .08 

Arbetstillfredsställelse 

.42 

Upplevelse av arbetsmiljön 

Flerdags-
frånvaro 

*14 R2 = .05 

Figur 21 Endagsfrånvaro och flerdagsfrånvaro efter arbetstill

fredsställelse och upplevelse av arbetsmiljö. Stig-

analys. 

Vi har här utnyttjat stiganalytisk"^teknik och infört beta
koefficienter som uttryck för relationerna mellan variablerna 
i modellen. Vi kan härigenom beräkna den indirekta effekt ba
komliggande variabler har^)och jämföra de olika variablernas 
totala effekter. I detta fall blir arbetsmiljöns indirekta ef-
fek på endagsfrånvaron .11 och på flerdagsfrånvaron .06. Arbets
miljöns totala effekt på frånvaron blir då .22 respektive .20. 
Detta resultat erhålls genom att addera den direkta och den in
direkta effekten. Arbetstillfredsställelsen har bara en direkt 
effekt, varför denna också utgör den totala effekten. Vi kan då 
i följande tabell se analysens resultat sammanfattat. 
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Tabell 29 Direkta, Indirekta samt totala effekterna av arbetsmiljö 

och arbetstillfredsställelse på en- och flerdagsfrânvaro. 

Stigkoefficienter. 

Direkta effekter Indirekta effekter Totala effekter 

Endagsfrànvaro  

Arbetsmiljö 

Arbetstillfreds

ställelse 

Flerdagsfrânvaro  

Arbetsmiljö 

Arbetstill

fredsställelse 

.25 

.11 

.15 

14 

.11 

.06 

.25 

.22 

.20 

.15 

Våra slutsatser på detta stadium av analysen bör utifrån resul
taten i figur 21 och tabell 29 bli att både arbetstillfredsstäl
lelse och upplevelse av arbetsmiljön har en stark inverkan på 
båda frånvarotyperna. Arbetstillfredsställelsen tycks dock ha 
sin starkaste betydelse för endagsfrånvaron medan flerdagsfrån-
varon varierar starkast med upplevelsen av arbetsmiljön. De in
direkta effekterna av arbetsmiljö via tillfredsställelse har 
också stor betydelse för resultatet, vilket i sig självt moti
verar bruket av denna analysmetod. 

Ännu återstår dock flera steg (stigar) i analysen innan vi kan 
formulera några definitiva slutsatser. Nästa bekymmer blir att 
fundera över vilka faktorer som kan ligga bakom och påverka de 
variationer i upplevelsen av arbetsmiljön och arbetstillfreds
ställelsen som förekommer. 
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10 MEDVETANDE OCH FRÅNVARO 

10.1 Inledning 

I föregående avsnitt kunde vi konstatera att upplevelse av ar
betsmiljö och arbetstillfredsställelse hängde samman med de an
ställdas frånvaro. När det gäller arbetsmiljön vet vi att den i 
stor utsträckning bestäms av den produkt man tillverkar och den 
teknologi som därför är nödvändig. I vårt speciella fall, där 
alla arbetar med samma typ av produkter under likartade tekno
logiska förutsättningar blir variationer i uppfattningar av ar
betsmiljön i stor utsträckning betingade av skillnader i upp
levelser av denna miljö. Dessa upplevelser påverkas av skill
nader i behov, anspråk och förväntningar. 

Anspråk tar i arbetslivet ofta formen av krav på arbetet eller 
arbetsmiljön. Vi har i föreliggande undersökning ställt frågor 
som rör olika dimensioner av fackligt medvetande med syftet 
att studera eventuella samband mellan dessa uttryck för an
språk på arbetsorganisationen å ena sidan och sjukfrånvaro å 
den andra. 

Vi har valt två olika uttryck för fackligt medvetande; facklig 
aktivitet och facklig militans. Beslutet att hålla isär dessa 
två aspekter grundar sig på antagandet att de inte nödvändigt
vis sammanfaller utan att facklig militans kan förekomma utan 
att den uttrycks i traditionella organiserade former. Det ti
diga sjuttiotalets "vilda strejker11 är ett stöd för detta 
antagande. Genom att skilja på aktivitetsgrad och militans 
håller vi möjligheten öppen att undersöka hur dessa olika ut
tryck för fackligt medvetande påverkar uppfattningen av ar
betsmiljö, arbetstillfredsställelse och frånvaro. 

10.2 Facklig aktivitet 

Den ena dimensionen av fackligt medvetande, facklig aktivitet, 
har vi mätt med det antal fackmöten respondenten besökt under 
senaste halvåret. I följande tabell redovisas frånvaron efter 
detta mått. 
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Tabell 30 Endags- och flerdagsfrånvaro efter facklig aktivitet. 

Arsmedeltal, antal dagar. 

Antal fackliga möten Endagsfrånvaro Flerdagsfrånvaro N 

Högst ett 

2 

3 eller fler 

A.2 
A.A 

3.7 

28.0 
28.7 
20.6 

29A 
109 
1A3 

Tabell 30 visar att ju högre den fackliga aktiviteten är desto 
lägre är frånvaron. 

Innebörden i detta samband är svår att bestämt uttolka. En möj
lighet är att den fackliga aktiviteten skapar en ökad förståelse 
för ledningens syn på problemen inom företaget och underlättar 
en integrering i organisationens normsystem. Den fackliga akti
viteten skulle härigenom - paradoxalt nog leda till en ökad lo
jalitet mot företaget. 

En annan möjlighet är att de aktiva genom sin aktivitet känner 
en större tillfredsställelse med sin situation inom företaget 
- rollen som fackligt aktiv ger arbetaren en känsla av att hon 
kan påverka förhållandena på arbetsplatsen. Denna tolkning stöds 
i materialet av ett relativt starkt samband-^) mellan arbetstill
fredsställelse och facklig aktivitet. Denna högre tillfredsstäl
lelse kan i sin tur konstitueras av en känsla av att vara med i 
förvaltandet av företaget - "det här är min fabrik". Analysen i 
kapitel 8.4 antyder att ett sådant resonemang är riktigt. 

Det skulle innebära att de två tolkningar vi formulerat ovan av 
sambandet mellan frånvaro och facklig aktivitet egentligen sam
manfaller: Den fackliga aktiviteten leder i vårt fall till att de 
anställda genom en känsla av kontroll, inflytande känner en större 
tillfredsställelse i arbetet och en större lojalitet med företaget, 
man har internaliserat dess normer. 

Ovanstående resonemang förutsätter t ex att de som är fackligt 
aktiva inte samtidigt är friskare än de passiva, vilket på ett 
naturligt sätt skulle förklara deras lägre frånvaro. Det faktum 
att vi inte kontrollerar för skillnader i hälsotillstånd tvingar 
oss alltså till en stående reservation för den möjligheten. 
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10.3 Facklig militans 

På vilket sätt skulle facklig militans skilja sig från facklig 
aktivitet? Vi tror att en facklig militans, som innebär att man 
hårt håller på sina egna krav, och inte internaliserar före
tagets värdesystem, kan existera utan att den fångas upp i en 
fackligt organiserad form. Rimligheten i ett sådant antagande 
kan studeras genom att beräkna korrelationer mellan olika mått 
på militans och aktivitet. 

I syfte att klargöra den innebörd som ges begreppet militans 
redovisas de frågor som kan anses utgöra olika dimensioner av 
begreppet. Dessa återkommer i därpå följande korrelationsmatris. 

Strejkbenägenhet : "Antag att det är löneförhandlingar på Din ar
betsplats. Arbetarna tycker att lönen är för låg, men företags
ledningen vägrar gå med på någon höjning. Man kommer ingen vart 
förhandlingsvägen. Anser Du att arbetarna då borde ta till sitt
strejk eller liknande strejk för att trycka på företagsledningen?" 

Benägenheten att använda strejken som ett vapen i en kamp för 
bättre villkor har alltså mätts genom att låta respondenterna ta 
ställning till en sådan tänkt konkret situation. Denna fråga har 
för övrigt konstruerats av Korpi i undersökningen "Vilda strej
ker inom metall och verkstadsindustrin" (1968). 

Kravnivå : "Tycker Du att de anställda bör hålla igen sina krav 
för att inte riskera att företaget läggs ned?" 

Här mäter vi respondentens vilja att sänka sina egna krav i 
tron att företaget härigenom ska få bättre förutsättningar att 
överleva. För att förneka denna ståndpunkt måste man ha en med
veten uppfattning om att en sådan återhållsamhet på kort eller 
lång sikt är oriktig och inte gynnar de egna intressena. 

Arbetsgivarmoral: "Blir Du irriterad om andra arbetskamrater under 
arbetstid 'pratar bort en stund'?" 

Frågan är avsedd att uppskatta i vilken utsträckning det bland 
de anställda förekommer sådana uppfattningar om arbetarnas roll 
och uppgifter inom företaget, som i stort sett sammanfaller med 
en traditionell arbetslednings synsätt. Med arbetsgivarmoral av
ses alltså föreställningar om företaget, som ett harmoniskt sys
tem utan inbyggda konflikter, där en laganda och 'vi-känslaf 
från lägsta till högsta nivå är både naturlig, självklar och 
nödvändig. 
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Tabell 31 Korrelationskoefficienter mellan facklig aktivitet och 

olika mått på facklig militans. Pearsons produktmoment-

korrelation. Koefficienten anges med signifikansnivå 

strax under. 

FA SB KN AM 

Facklig aktivitet (AM) 

Låg-hög 

1.0 

Strejkbenägenhet (SB) 

Hög-Låg 

.01 1.0 

(p=.41) 

Kravnivå (KN) 

Låg-hög 

.05 -.20 1.0 

(p=.14) (p=.00) 

Arbetsgivarmoral (AM) 

Ja-nej 

-.04 -.13 .26 1.0 

(p=.20) (p=.00) (p=.00) 

Korrelationstablån i tabell 31 visar att facklig militans inte 
med nödvändighet följs av facklig aktivitet utan tycks kunna 
existera utan att inlemmas i den etablerade fackliga verksam
heten. Måtten på militans har starka inbördes korrelationer 
medan sambanden med facklig aktivitet är svaga. 

10.3.1 Moral eller medvetande 

Moralbegreppet inom framför allt amerikansk arbetslivsforskning 
motsvarar så vitt vi kan förstå den uppfattning, som företräds 
av dem som svarat 'ja' på den första och tredje frågan och 'nei* 
på den andra frågan ovan. Inom Human Relation-skolan har man 
ofta byggt sina empiriska studier och teoretiska resonemang på 
idéen om företaget som en familj, eller helhet, där auktoritets
relationerna är legitima och där alla verkar under samma vill
kor, mot ett gemensamt mål. 

Strukturalisternas främsta kritik mot Human Relation-rörelsen 
(se t ex Bendix 1961 eller Etzioni 1968) hade just den innebör
den att ett sådant förnekande eller förbiseende av organisa
tioners latenta konflikter var ödesdigert för denna teoretiska 
traditions förklaringsförmåga. 

Torsten Björkman visar i sitt studium av den svenska arbetsso-
ciologins utveckling (Björkman & Lundqvist aa) att det skett ett 
byte av perspektiv under början av 1970-talet då man mera kom 
att betona intressekonflikter och partsförhållanden medan anda 
och anpasssning blev förlegade begrepp. Detta perspektivbyte 
har dock för det mesta tagit sig uttryck i att man "forskat åt 
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facket11 inte att man i sin forskning lyft fram konflikter och 
motsättningar som en avgörande del i de system som arbetsorga
nisationer utgör. Eftersom vi ställt oss uppgiften att försöka 
förklara socialt beteende ur ett konfliktperspektiv blir det 
nödvändigt att betrakta konflikter i allmänhet och även indi
videns upplevelse av och medvetande om sig själv som medlem 
i en grupp med intressen motsatta en annan grupps, som av
görande element i organisationens struktur och verksamhet. 

Vi kan delvis få hjälp härvidlag av Lysgaards (1967) teori om 
arbetarkollektivets roll i företaget. I Lysgaards termer kunde 
man uttrycka sig så att de i vår mening militanta, t ex de som 
svarat nej på ovanstående fråga om arbetsgivarmoral, har en be
tydligt klarare uppfattning av de anställda som "vi" gentemot 
företagsledningen, "dom". De, som har en arbetsgivarmoral å 
andra sidan skulle med Lysgaards ord "gå omkring med en för
man i magen", dvs i huvudsak inta överhetens ståndpunkter. 

Ackord förekom inte vid Algots Nord men om så hade varit fallet 
skulle förmodligen de, som på frågorna svarat att de inte ville 
strejka, att de borde hålla tillbaka kraven och att de blev ir
riterade, när någon under arbetstid "pratade bort en stund", 
bidragit till att "förstöra ackorden", arbetat för hårt och 
därigenom sänkt förtjänsten. 

Egentligen gäller dessa fenomen att det finns en klar skillnad 
mellan de behov och krav som är naturliga utifrån systemets, 
företagets situation och de som är självklara för de anställda. 
De anställda måste hävda sina behov för att överleva och före
taget måste hävda sina. Dessa intressen står på många punkter 
helt emot varandra, t ex högre lön - lägre vinst, och de kan 
ofta inte tillgodoses samtidigt. 

Lysgaard antar vidare att det tekniska/ekonomiska systemet 
alltid kan sätta större kraft bakom sina intressen och krav 
än den individuelle arbetaren kan. Gentemot systemet krävs en 
kollektiv kraft som kan tillvarata individernas intressen. De 
frågor som skall hanteras är dock inte av den art att de kan 
regleras av den formella företrädaren för de anställda, den 
fackliga organisationen. Frågorna rör mera kontroll av beteen
den och opinioner i det dagliga livet på verkstadsgolvet medan 
den fackliga organisationen hanterar förhandlingar och konflikt
situationer på en formell nivå. Den fackliga organisationen är 
också, som Lysgaard påpekar, bunden till en starkt centraliserad 
landsorganisation och är därför mindre förmögen att anpassa sig 
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till de lokala förutsättningarna på en arbetsplats. Detta för
hållande mellan arbetarkollektivet och den fackliga organisa
tionen kanske är mindre utpräglat i t ex Storbritannien där 
'shop steward'-systemet lämnar betydligt större utrymme för 
den facklige företrädaren till lokalt agerande. 

I det skandinaviska arbetslivet tycks det dock vara rimligt 
att anta att ett informellt arbetarkollektiv utvecklas som 
en buffert mellan det tekniska/ekonomiska systemet och de an
ställda . 

Många av Lysgaards ideér återfinns paradoxalt nog i vissa av 
Mayo/Roethlisbergers tidigare experiment. I "Bank wiring room" 
- experimentet t ex fann man informella normsystem bland arbe
tarna som gick ut på att begränsa produktionen till vad som an
sågs vara "a fair day's pay". Dessa resultat togs dock inte 
som belägg för existensen av en grundläggande konflikt mellan 
arbetare och ledning utan snarare som tecken på bristande mo
tivation, anda eller moral. Human Relationskolan har härigenom 
p g a sitt harmoniperspektiv, visat sig oförmögen att förstå 
och tillvarata många av de resultat dess omfattande forsknings
verksamhet genererat. 

Vilken innebörd kan Lysgaards teori ge vårt studium av sambandet 
fackligt medvetande/frånvaro? Om vi för ett ögonblick återvänder 
till den konkreta situationen vid Algots Nord, var fördelningen 
av belöningar sådan att, medan företagets ägare förutom lön, er
höll tantiem (dvs provision på omsättningen) omfattande ca en 
miljon kronor/per år, de anställda uppbar en av Sveriges lägsta 
industriarbetarlöner. Denna ojämlikhet kombinerad med det för
hållandevis hårda löpandebandarbetet borde givit underlag för 
en enkel och tydlig problemtolkning för kollektivmedlemmarna. 
Man borde svetsats samman för att värna om sina intressen och 
om möjligt öka sitt utbyte av arbetet. 

Nu visar det sig dock att kollektivet är ganska splittrat i sina 
uppfattningar. Om vi blickar tillbaka till genomgången av de so
ciala relationerna, tabell 19 på sidan 92, kan vi konstatera 
att frågan om kollektivets styrka avslöjade en utbredd oenighet 
huruvida man ingick i ett svagt eller ett starkt kollektiv. 
Spridningen av svaren på de frågor vi ovan redovisat om fack
lig militans, tyder också på en stark heterogenitet i uppfatt
ningar . 
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Tabell 32 Fördelning av de anställda map facklig militans. 

Procentandelar. 

Strejkbenägenhet Hög Låg 

78 22 100 

Arbetsgivarmora1 Nej 

47 

Ja 

53 100 

Kravnivå Hög Låg 

52 A8 100 

En förklaring till de spridningar av uppfattningarna vi ser i 
tabell 32 kan kläs i Lysgaards språk. Han skulle troligtvis säga 
att trots närhet, goda interaktionsmöjligheter och en klar pro
blemsituation, en stark kollektivanda inte kan uppnås på grund 
av bristande likhet mellan individerna. 

Olikheten försvårar identifieringen mellan medlemmarna och kol
lektivet splittras. Vi återkommer längre fram med en utförligare 
diskussion av vilka skillnader som är avgörande för denna utveck
ling. Det rör sig framför allt om den sociala bakgrunden, olika 
stadier i livscykeln och indivdens aktuella förhållanden. 

Det splittrade kollektivet tog sig uttryck i starka motsättningar 
i samband med ett par korta olagliga strejker där, med vissa 
undantag, de yngre strejkade medan de äldre fortsatte att ar
beta. Strejkerna gällde vissa offensiva frågor, t ex krav på 
högre lön. I samband med intervjuer med grupper av anställda 
under hösten 1975 framkom också dessa motsättningar. Detta fak
tum, att olika grupper bland de anställda, beroende på vilken 
social situation de befinner sig i, tolkar problemsituationen 
på arbetsplatsen olika och därigenom utvecklar skilda anspråk 
är i och för sig inte unikt för situationen på Algots Nord. Där
emot tror vi att den kom att utvecklas särskilt långt här, så 
långt att man kan säga att två kollektiv uppstod och existera
de parallellt. Den ena mer militant och offensivt, det andra för
siktigare och mera passivt. De äldre kvinnorna med agrar bakgrund 
var mera företrädda i den senare gruppen medan de yngre arbetar
kvinnorna var vanligare bland de militanta. Inte bara synen på 
arbetet varierade mellan dessa grupper utan även i synen på kvin
nans roll i samhället bröt uppfattningarna isär. Graden av mili
tans hänger t ex starkt samman till inställningen till mer man
ligt dominerade yrken på arbetsmarknaden. De icke militanta var 
betydligt mer obenägna att ta ett sådant jobb. 
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På detta sätt uppstod alltså en polarisering av de anställda i 
två stora grupper. Den ena utvecklade ett starkt arbetarkol-
lektivt medvetande och organiserades till försvar för de an
ställdas intressen. Den andra blev mindre kollektivorienterad 
och istället mer benägen att anpassa sig till sytemets krav. 
Sedemera, från 1977 och framåt, skedde under trycket av de an
nalkande nedläggningshoten en sammansmältning av dessa grupper 
och en förstärkning av den kollektiva sammanhållningen kom till 
stånd. Detta manifesteras framför allt av den stora demonstra
tionsmarschen från Algots fabrik på Anderstorp söder om Skellef-
teälven över Viktoriabron och in mot stadens centrum. Då var 
uppslutningen mangrann. Man kan dock notera att villkoret för 
denna förening var ett hot mot anställningen som sådan och upp
komsten av en försvarskamp mot nedskärningar av verksamheten. 
En förutsättning för denna försvarskamp var förmodligen också 
det redan existerande starka medvetandet hos den "militanta 
falangen11. 

Om vi återvänder till den tidpunkt när vår undersökning genom
fördes var dock situationen den att arbetarkollektivets kontroll 
av opinioner vända mot arbetarnas intressen försvårades av den 
polarisering vi konstaterat och detta kom att få stora konsekven
ser för de anställdas beteenden. 

Inom den marxistiska teorin finns ett begrepp som fångar denna 
polarisering. Marx skulle troligen ha betecknat de. i vår termi
nologi icke militanta, som falskt klassmedvetna.20)Teorin går i 
korthet ut på att arbetarna i ett klassamhälle med huvudklasser
na arbetare och kapitalister, på grund av socialisationen i pro
duktionen och överhetens traditionella ideologiska övertag ibland 
intar kapitalisternas ståndpunkter och föreställningar. De får då 
ett falskt klassmedvetande, ett medvetande som inte motsvarar de
ras ställning i samhället och som inte kan användas för att tjäna 
deras intressen. Ett sant klassmedvetande innebär i stället ett 
medvetande om den egna klassen, dess ställning i samhället och 
dess historiska roll och framtidsperspektiv. 

Eftersom vi i denna studie inte på något uttömmande sätt har 
kunnat mäta eller föra en diskussion om klassmedvetandets roll 
och utbredning bland de anställda har vi inte tillräcklig 
täckning för en så pass komplicerad och omdiskuterad termino
logi som den Marxska. Därför kommer det något vagare begrep
pet arbetarmedvetande att användas. 
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Vår nyfikenhet gäller nu om den fackliga militansen, klassmed
vetandet eller, som vi slutligen bestämt oss för att kalla det, 
graden av arbetarmedvetande, påverkar frånvaron på ett annor
lunda sätt än vad den fackliga aktiviteten gjorde. För detta 
ändamål har skapats ett summationsindex för graden av arbetar
medvetande, som baseras på svaren på frågorna om strejkbenä
genhet, kravnivå och arbetsgivarmoral. Vi har också liksom 
tidigare kompletterat index för att hålla nere internbortfal
let. Resultatet av arbetarmedvetandets inverkan på frånvaron 
redovisas i följande tabell. 

Tabell 33 Endags- och flerdagsfrånvaro efter arbetarmedvetande. 

Arsmedeltal. Antal dagar. 

Arbetarmedvetande Endagsfrånvaro Flerdagsfrånvaro N 

Svagt 2.39 22.34 58 

3.38 30.42 137 

A.51 25.29 163 

Starkt 5.46 25.25 143 

Vi kan i tabell 33 se att endagsfrånvaron starkt samvarierar med 
graden av arbetarmedvetande. De med ett starkt medvetande har i 
genomsnitt tre frånvarodagar fler per år än de med ett svagt 
medvetande. Det kan finnas flera förklaringar till detta sam
band. Nedan presenteras de mest sannolika. 

För det första kan man tolka detta samband så att individer med 
ett lägre arbetarmedvetande i avsaknad av den kontrollerande 
normstruktur arbetarkollektivet utformar och som uppmäter vad 
som är rimlig arbetsinsats och rimlig frånvaro, går till arbe
tet oftare än de egentligen borde göra sett utifrån sina egna 
behov och förutsättningar. 

För det andra är det tänkbart att ett starkare kollektivmedve
tande går hand i hand med ett starkare självmedvetande och en 
starkare självbevarelsedrift hos individen. Detta skulle leda 
till att de medvetna oftare stannar hemma från arbetet givet 
samma relativa hälsotillstånd. 

För det tredje är det möjligt att knyta an till tanken på från
varon som en kampform. Det är ett känt fenomen att det utanför 
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de formella och institutionaliserade kamp- och förhandlingsfor
merna, existerar ett antal informella, icke legaliserade metoder 
för de anställda att flytta fram sina positioner i förhållande 
till arbetsgivaren. Denna tolkning av sambandet innebär alltså 
att korttidsfrånvaron för de medvetna är en sådan informell me
tod för att minska sin insats i utbytet med det tekniska/ekono
miska systemet eller, med Marx terminologi, kapitalet. 

Denna förklaring kan tyckas långsökt men vi vill be läsaren ob
servera att det inte är samhället som i första hand drabbas av 
endagsfrånvaron eftersom den inte berättigar till sjukersätt
ning (insjuknandedagen). Enbart den anställde, genom löneav
drag och arbetsgivaren genom ökade omkostnader och profitbort
fall förlorar på endagsfrånvaron. På samma sätt som vid en strejk 
således. Det är dock knappast rimligt att anta att denna kampform 
eller strategi skulle vara medveten eller överenskommen. Däremot 
kan vi tänka oss att den kan uppstå spontant på arbetsplatser där 
arbetarsidans utbyte på olika sätt är lågt men förutsättningarna 
för kollektiva aktioner alltför små. För att denna tolkning skall 
äga giltighet borde frånvaroskillnaden mellan de medvetna och 
omedvetna gruppen kanske vara större. Den bör dock kvarstå som 
en teoretisk möjlighet i den vidare analysen. 

För det fjärde kan man tänka sig en i förhållande till de tidi
gare redovisade tolkningarna mer passiv eller defensiv variant. 
Vi har i tidigare kapitel talat om den tendens till tillbaka
dragande, som låg arbetstillfredsställelse kan skapa. Om nu ar
be t armedvetande t s mer kritiska hållning leder till lägre till
fredsställelse med arbetet borde detta ge upphov till ett till
bakadragande från arbetet som kunde avläsas i frånvarostatisti
ken. 

För att kunna avgöra rimligheten i dessa olika tolkningsmöjlig
heter måste vi ta ytterligare några steg i vår analys. Vi får 
därefter återkomma längre fram till kommentarer rörande den 
bild av flerdagsfrånvaron, som tabell 33 gett oss. 

10.4 Arbetarmedvetande, arbetsupplevelse och endagsfrånvaro 

De olika tolkningsmöjligheter vi ovan gett till arbetarmedve-
tandets samband med endagsfrånvaron kan i några av fallen ut
sättas för empirisk prövning. Vi kan till exempel genom att 
kontrollera för variationer i arbetstillfredsställelse undan
röja den fjärde möjligheten, vilket skulle tillåta de tre öv
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riga att framstå i en klarare dager. Vi kan dessutom med hjälp 
av stiganalys skapa underlag för en jämförelse av den direkta 
effekten av arbetarmedvetandet på frånvaron (det vi kan kalla 
den aktiva eller offensiva effekten) med den indirekta via ar
betstillfredsställelse och upplevelse av arbetsmiljön (det vi 
kan kalla den passiva eller defensiva effekten). 

Allra först bör studeras hur endagsfrånvaron varierar när den 
samtidigt påverkas av medvetande, upplevelse av arbetsmiljön 
och arbetstillfredsställelse. Detta framgår av tabell 34. 

Tabell 34 Endagsfrånvaro efter arbetarmedvetande, upplevelse av 

arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. Arsmedeltal, 

antal dagar. Betakoefficienter och förklarad varians. 

Beräkningarna utförda med MCA-analys. 

Endagsfrånvaro b 

Arbetarmedvetande lågt 2.61 

3.73 

4.73 

högt 5.13 .21 

Arbetsmiljö dålig 4.23 

4.68 

3.64 

bra 3.79 -.09 

Arbetstillfredsställelse låg 5.34 

3.94 

3.73 

R2 = .10 hög 4.13 -.16 

Om vi jämför med tidigare stadier i analysen har arbetstillfreds
ställelsens och arbetsmiljöns betydelse för endagsfrånvaron mins
kat, när vi samtidigt håller graden av medvetande konstant. Arbets
tillfredsställelsen och uppfattningen av arbetsmiljön är således 
starkt påverkade av vilken militans och vilket medvetande i fack
liga frågor individen besitter. Att anspråken på detta sätt har 
ett inflytande över hur en given arbetsmiljö upplevs är ett känt 
fenomen inom arbetslivsforksningen. Det har till och med utfor
mats som en särskild poäng av Torsten Björkman i hans och Karin 
Lundqvists avhandling "Från Max till Pia" (1981) där han i en 
kritik av "spegeltesen11 hävdar att man inte kan använda subjek



124 

tiva data som mått på reella förändringar av arbetsmiljöer, just 
därför att dessa data är så beroende av förändringar i anspråks
nivåer . 

Detta resonemang implicerar ett givet förhållande mellan medve
tandet eller de anspråk som detta formar och upplevelse av ar
betsmiljö och arbetstillfredsställelse. De senare faktorerna 
framstår som effekter eller produkter (åtminstone till vissa de
lar) av medvetandenivån. Här antas att medvetandet formas under 
en längre process i individens liv till stora delar redan i barn-
och ungdomen och att det medförs in i och ger underlag för bedöm
ning av de olika miljöer individen konfronteras med. 

Ett omvänt förhållande mellan miljö och medvetande är inte orim
ligt att anta. Den materialistiska kunskapssynen vi tidigare ta
lat om antar att ett sådant förhållande gäller. Åtminstone f,i 
sista instans". I detta fall menar vi att ett sådant antagande 
är mindre troligt. Den genomsnittliga anställningstiden vid före
taget var knappt två år vilket talar för att det mesta av indivi
dens attityder och anspråk utformats av deras tidigare erfarenhe
ter. Vi skulle därför vilja förorda den kausala ordningsföljd där 
arbetarmedvetandet föregår upplevelsen av arbetsmiljön vilken i 
sin tur föregår arbetstillfredsställelsen. 

Arbetstill
fredsställelse 

-.07 -.29 A 

Endags 
frånvaro 

.21 

.33 
-.37 

- . 1 6  Upplevd arbets
miljö 

Figur 22 Modell av relationerna mellan kollektivmedvetande, upplevd arbets

miljö, arbetstillfredsställelse och endagsfrånvaro. Stigkoefficien-

terna beräknade med hjälp av MCA-analys. 

Av modellen i figur 22 framgår att endagsfrånvaron minskar med sti
gande arbetstillfredsställelse och tillfredsställelse med arbets
miljön, men ökar med stigande arbetarmedvetande. Detta är effekter 
vi kunnat konstatera tidigare. Här tillkommer nu en indirekt ef
fekt av medvetandet via arbetsmiljöupplevelse och arbetstillfreds
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ställelse, så att ett högt medvetande leder till låg tillfreds
ställelse som följs av hög frånvaro. Medvetandets totala (direk
ta + indirekta) effekt på endagsfrånvaron beröknas på följande 
sätt: 

Arbetarmedvetandets totala effekt pä endagsfrånvaron = 

.21 + (-.29 X -.07) + (-.29 x .33 x -.16) • (-.37 x -.16) = .31 

direkt indirekt eff indirekt effekt via indirekt efffekt via 

effekt via arbets- arbetsmiljö och ar- arbetstillfredsställelse 

miljö betstillfredsställelse 

Figur 23 Beräkning av total effekt av arbetarmedvetande på endagsfrånvaro. 

Upplevelsen av arbetsmiljön påverkar också den endagsfrånvaro via 
arbetstillfredsställelsen. Den indirekta effekten är -.05 och den 
upplevda arbetsmiljön får därmed en total effekt på endagsfrånva
ron av -.12. 

Den absoluta innebörden av dessa totala effekter i antal frånvaro
dagar är svår att uttolka. Detta hänger samman med den standardi
sering av variabler, som beräkningen av betakoefficienter kräver. 
Man kan istället uttrycka det så att vid en viss förändring av 
medvetandet förändras frånvaron dubbelt så mycket som vid en lika 
stor förändring av arbetstilflredsställelsen och nästan tre gånger 
så mycket som vid en lika stor förändring av upplevelsen av arbets-
milj ön. 

Arbetarmedvetandet är således den variabel av dessa tre vars för
ändring har den starkaste inverkan på endagsfrånvaron. Denna in
verkan sker alltså dels indirekt (.10) så att ett högt medvetan
de sänker tillfredsställelsen med arbetet och arbetsmiljön med 
påföljd att endagsfrånvaron stiger. Förklaringen till denna or
sakskedja skulle alltså, om vi återvänder till terminologin i 
avsnittets inledning, vara att individerna genom sin vantrivsel 
med arbete och miljö, drar sig tillbaka från arbetet. Detta kom
mer vi tills vidare att benämna 'alienationsförklaringen'. 

Dels sker inverkan direkt (b=.21) så att individer med ett star
kare medvetande, oftare stannar hemma, oavsett hur de upplever 
arbetsmiljön. Förklaringen till denna direkta effekt borde stå 
att finna i de tre första av de tolkningar som gjordes i anslut
ning till tabell 33. Vi antog då att arbetarkollektivets norm
struktur kring frånvaron bara omfattade de medvetna, att en ökad 
självmedvetenhet och självbevarelsedrift följde med ett starkt 



126 

arbetarmedvetande samt att en slags informell, individuell kamp 
mot arbetsgivaren utnyttjade frånvaron som vapen. Dessa tre möj
ligheter kan vi inte på empirisk väg separera från varandra och 
vi kommer tills vidare att sammanfatta dem under beteckningen 
'kampförklaringen'. 

Om vi antar att kampförklaringen beskriver ett aktivt reaktions
mönster, visar vår analys att detta dominerar över det passiva 
(alienationsförklaringen) eftersom den direkta effekten av arbe-
tarmedvetandet är ca dubbelt så stor som den indirekta. 

Vi kommer i avsnittet 10.6 att vidareutveckla diskussionen kring 
skillnaderna mellan dessa två typer av förklaringar, men innan 
dess bör vi uppfylla löftet till läsaren att kommentera flerdags-
frånvarons mönster i den tidigare redovisade tabell 33. 

10.5 Arbetarmedvetande, arbetsupplevelse och flerdagsfrån-
varo 

I tabell 33 sid 121 redovisas sambandet mellan arbetarmedvetan
de och flerdagsfrånvaro. Där framgår att flerdagsfrånvaro inte på 
samma entydiga sätt som endagsfrånvaron tycks variera med graden 
av medvetande. I motsats till fallet med endagsfrånvaron har de 
omedvetna högre flerdagsfrånvaro. En tolkning av relationen mel
lan arbetarmedvetande och flerdagsfrånvaro är att de medvetna ge
nom sin självbevarande inställning till korttidsfrånvaron i större 
utsträckning undviker långtidssjukskrivningar. Det finns vissa upp
gifter i den offentliga statistiken som antyder att en sådan rela
tion rent allmänt kan råda mellan korttids- och långtidsfrånvaro. 
En annan uttydning av detta resultat är att den effekt arbetarmed-
vetandet skulle kunna ha på flerdagsfrånvaron döljs av långtids
sjukdomarnas delvis slumpmässiga utbredning. Eftersom dessas del 
av flerdagsfrånvaron är överskuggande kan eventuella effekter av 
andra faktorer suddas ut. 

I vårt arbetsmiljöindex ingår dock några mått, t ex grad av för
slitning, som borde ha en viss känslighet för individuella häl-
sovariationer. När vi kontrollerar för upplevelse av arbetsmiljö, 
kan vi därför räkna med att skillnader i benägenhet att bli lång-
tidssjukskriven utjämnas. Om arbetarmedvetandet har någon inver
kan på flerdagsfrånvaron borde denna under sådana förutsättningar 
lättare bli synlig. Vi redovisar därför i följande tabell fler-
dagsfrånvarons förändring när vi samtidigt studerar effekterna 
av medvetande, miljö och tillfredsställelse. 
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Tabell 35 Flerdagsfrånvaro efter arbetannedvetande, upplevelse av 

arbetsmiljön och arbetstillfredsställelse. Arsmedeltal, 

antal dagar. Betakoefficienter och förklarad varians. 

Beräkningarna utförda med MCA-analys. 

Flerdagsfrånvaro b 

Arbetannedvetande lågt 

Högt 

Arbetsmiljö Dålig 

Bra 

Arbetstillfredsställelse Låg 

R2 = .06 Hög 

Utifrån tabell 35 kan konstateras att det inte sker någon större 
förändring av sambandet mellan arbetarmedvetande och flerdagsfrån
varo när hänsyn tas till variationer i arbetstillfredsställelse 
och upplevelse av arbetsmiljön. Fortfarande tenderar frånvaron 
att avta när medvetandet ökar, dvs motsatsen till fallet med en-
dagsfrånvaron. 

En förändring som dock har inträffat jämfört med tidigare är att 
arbetstillfredsställelsens betydelse för flerdagsfrånvaron har 
ökat när vi kontrollerat för skillnader i medvetande. Detta mås
te innebära att de som trivts bra med arbetet ofta haft ett läg
re medvetande och eftersom detta karakteriseras av högre frånva
ro har kontentan blivit att sambandet mellan arbetstillfredstäl-
lelse och flerdagsfrånvaro delvis har suddats ut. 

Detta faktum ger oss skäl för ett stiganalytiskt studium av re
lationerna mellan dessa tre variabler kontra flerdagsfrånvaron. 

31.4 

32.1 

24.7 

23.1 

33.3 

24.6 

26.0 

17.6 

34.7 

28.0 

26.0 

19.1 

-.11 

-.14 

-.18 
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Arbetstill
fredsställelse 

Arbetar-
medvetande 

-.11 Flerdags 
frånvaro 

.33 

Upplevd arbets
miljö 

R2 = .06 

Figur 24 Modell över relationerna mellan arbetarmedvetande, upplevd 

arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse och flerdagsfrånvaro. 

Stigkoefficienterna beräknade med hjälp av MCA-analys. 

Här är arbetarmedvetandets direkta inverkan negativ, dvs förut
satt att vi kontrollerar för skillnader i arbetstillfredsstäl
lelse och arbetsmiljö leder ett högt arbetarmedvetande till en 
lägre flerdagsfrånvaro. Detta har vi tidigare antytt skulle kun
na bero på att gruppen medvetna är friskare (har kortare sjukpe
rioder) eller håller sig friskare (genom att ha flera korta 
sjukperioder). 

Den "kämpförklaring" vi tidigare tillämpat för endagsfrånvaron 
tycks alltså inte gälla de längre periodernas frånvaro, såvida 
man inte i denna inkluderar tolkningen att de medvetna genom sitt 
självbevarande förhållande till endagsfrånvaron (man stannar hem
ma när man måste, även om det "kan se illa ut11) undviker längre 
sjukdomsperioder. 

Samtidigt är dock den indirekta effekten via upplevelse av ar
betsmiljön och arbetstillfredsställelse positiv, dvs ett ökat 
medvetande leder till ökat missnöje med arbetsmiljön och en läg
re allmän tillfredsställelse med arbetet, vilket höjer frånvaron. 
"Aliénâtionsförklaringen" är således verksam även i detta fall. 
För att förtydliga de olika effekternas sammansättning och stor
lek redovisas de i nedanstående tabell. 

Tabell 36 visar två saker. Dels har upplevelse av arbetsmiljö 
och arbetstillfredsställelse ett klart inflytande på flerdags-
frånvaron. Arbetstillfredsställelsen har den starkaste direkta 
effekten medan arbetsmiljöupplevelsen totalt sett är dominant. 

Dels framgår det att arbetarmedvetandets direkta och indirekta 
effekter, vilka vi tidigare konstaterat vara motsatta, tar ut 
varandra så att variabelns totala effekt blir nära noll. 
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Tabell 36 Direkta, indirekta och totala effekter av medvetande, upp

levelse av arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. Beta-

koefficienter framräknade med MCA-analys. 

Variabel Direkt effekt Indirekt effekt Total effekt 

Kollekt ivmedvetande -.11 

via Atillf 

via Amiljö 

via At o Am 

-,37x-.18=.06 

-.29x-.14=.04 

-.29x.33x-.18=.02 -.11+.12=.01 

Arbetsmiljö 

via Atillf 

-.14 

33x-.18=.-06 -.14 +(-.06) = 

= -.20 

Arbetstillfreds

ställelse 

-.18 -.18 

Det tycks alltså vara så att det tidigare diskuterade passiva 
reaktionsmönstret (alienationsförklaringen) där medvetande leder 
till vantrivsel och tillbakadragande, existerar vid sidan av och 
samtidigt som, tendensen att de medvetna "styr" sin frånvaro mot 
kortare perioder. I fallet med flerdagsfrånvaron kommer dessa 
mönster att neutralisera varandra, vilket stämmer väl med resul
tatet i tabell 33, där flerdagsfrånvaron inte tycks variera sys
tematiskt med arbetarmedvetandet. 

10.5.1 Summering 

En analys av det slag vi genomfört i de senaste två avsnitten 
åskådliggör på ett tydligt sätt förhållandet att det i en och 
samma process kan verka flera olika, ibland motstridiga tenden
ser. Det faller sig ofta naturligt att ge dessa kvalitativt olika 
förklaringar. Vi har hittills tolkat tendenserna i termerna alie
nation/kamp eller passiv/aktiv. Det ligger lika nära till hands 
att använda distinktionen objekt/subjekt för att beskriva skill
naden mellan de typer av mänskligt beteende vi avser. Som sub
jekt agerar människan medvetet för att, genom att påverka sin om
givning, nå vissa mål. Som objekt drar hon sig under påverkan av 
en svår miljö resignerat tillbaka, viljelöst stöts hon bort från 
en omgivning hon själv sökt sig till. 
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Detta skulle alltså innebära att ett ökat medvetande kan få olika 
konsekvenser för individens beteende, beroende på vilken av "sti
garna" i våra path-diagram hon följer. Det kan å ena sidan leda 
till ett frigörande/aktiverande av henne ("så vill jag ha det och 
så ska jag ha det"). Å andra sidan kan medvetandet - genom att 
samtidigt höja anspråken och öka insikten i svårigheterna att mö
ta dessa - grundlägga en pessimism ("så vill man ha det, men så 
kan man aldrig få det")som leder till passivitet. Denna subjekt/ 
objekt-problematik återkommer i en stor del av den marxistiska 
diskussionen där "entfremdung" (främliggörande) står för en pro
cess där individen främliggörs, fjärmas från sig själv. Hon ob-
jektifieras, görs till objekt för yttre krafters inverkan och 
har inte förmåga att formulera och sträva efter egna mål. 

Det finns också spår av samma problematik i uppdelningen i fina-
la/kausala förklaringar eller i Webers indelning i handlingsty-
per. Applicerat på våra resultat och utnyttjande Webers termino
logi skulle vi kunna säga att arbetarmedvetandets direkta effekt 
på frånvaron är en form av målrationellt handlande medan dess in
direkta inverkan via arbetsmiljö och tillfredsställelse uttrycker 
ett rent känslomässigt handlande. Även de ur Parsons mönsterva
riabler härledda förhållningssätten instrumentell/expressiv är en 
tudelning som berör den skillnad i beteendemönster vi observerat. 

Vi har alltså stött på en av vetenskapens eviga frågor. I viss 
utsträckning kan vi studera under vilka betingelser det ena 
eller det andra beteendemönstret utvecklas. Dessa betingelser 
borde delvis ha att göra med individens bakgrund, personlighet 
och allmänna livssituation. En analys av dessa förhållanden 
följer i kapitel 11. 

Innan vi sätter punkt kan det dock vara av intresse att spinna 
vidare på frågeställningen som inledde detta kapitel, nämligen 
hur arbetarmedvetande och facklig aktivitet hänger ihop med från
varon. Enligt de resonemang som förts borde frånvaron påverkas av 
att hos vissa individer medvetande åtföljs av en facklig aktivi
tet, medan det hos andra inte får denna konsekvens. Diskussionen 
av denna möjlighet tas upp i nästa avsnitt. 

10.6 Arbetarmedvetande, facklig aktivitet, arbetstillfreds
ställelse och frånvaro 

Den tanke som presenterades i slutet på föregående avsnitt inne
bär i korthet att de medvetna som är fackligt aktiva, just genom 
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denna aktivitet skulle finna en kanal för det missnöje medvetan
det producerar. Den informella kampen och kollektivets normer blir 
i så fall mindre gångbara förklaringar till frånvarons variatio
ner. Inte heller alienationsförklaringen är rimlig om man antar 
att aktiviteten leder till den högre tillfredsställelse i arbetet 
vi tidigare talat om. Sammantaget borde alltså de medvetna som är 
fackligt aktiva ha en lägre frånvaro än de icke aktiva. 

Vi studerar här enbart endagsfrånvaron eftersom det är här vi har 
en starkt positiv effekt av arbetarmedvetande. Första steget är 
att studera frånvarons variation med hjälp av samma typ av modell 
som tidigare konstruerats men här med facklig aktivitet och ar
betstillfredsställelse som meliankommande variabler. För att för
enkla modellen har alltså upplevelse av arbetsmiljön uteslutits, 
en variabel som har mindre betydelse i sammanhanget. Denna låter 
sig också, genom den starka interkorrelationen, ersättas av måttet 
på arbetstillfredsställelse. 

Vi får då följande figur: 

Facklig 
aktivitet 

-.05 

Arbetar
medvetande 

-.A4 

.09 

Arbetstill-
fredställe lse 

Endags-
frånvaro 

Figur 25 Modell över relationerna mellan arbetarmedvetande, facklig 

aktivitet, arbetstillfredsställelse och endagsfrånvaro. Stig-

koefficienterna beräknande med hjälp av MCA-analys. 

Figuren avslöjar en relativt svag, icke signifikant, inverkan av 
facklig aktivitet på endagsfrånvaron. De aktiva har en något lägre 
frånvaro. Aktivitet leder dessutom till högre tillfredsställelse 
i arbetet och därigenom till lägre frånvaro. Denna indirekta ef
fekt är dock liten (.09 x -.18 = -.02), dvs den sänkning av från
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varon, som en tillfredsställelse genom aktivitet skulle medföra 
är försumbar. Inte heller är den indirekta effekten av medvetan
det över aktivitet anmärkningsvärd (-.05 x -.09 = -.005). 

Detta innebär att tanken att ett högt medvetande skulle leda till 
en hög facklig aktivitet och därigenom till en lägre frånvaro, 
borde förkastas. Vi kan dock inte med hjälp av den stiganalytiska 
modell som presenteras i figuren besvara frågan om det föreligger 
någon skillnad i frånvaro mellan de medvetna som är fackligt akti
va och de som inte är det. 

En sådan hypotes prövas inte av de linjära relationer mellan va
riablerna, som uttrycks i en stiganalys. Den måste undersökas med 
hjälp av de interaktionseffekter som kan tänkas uppstå mellan med
vetande och aktivitet. Vi tänker t ex på den effekt på frånvaron 
som interaktionen mellan ett högt medvetande och en låg aktivitet 
kan ha. Det motsatta fallet där en låg medvetenhet är kombinerad 
med hög aktivitet är också av särskilt intresse. 

För att kunna studera dessa interaktionseffekter skapar vi en va
riabel, som består av de kombinerade värdena på variablerna arbe-
tarmedvetande och facklig aktivitet. Först diktomiseras dessa, 
vilket ger den nya variabeln fyra "värden". Därefter studeras en-
dagsfrånvarons variation med avseende på denna variabel när sam
tidigt arbetstillfredsställelsen hålls under kontroll. Resultatet 
redovisas i tabell 37. 

Tabell 37 Endagsfrånvaro efter den kombinerade effekten av med

vetande och facklig aktivitet.X Arsmedeltal, antal da

gar. Beräkningarna utförda med MCA-analys. 

Arbetarmedvetande/Facklig aktivitet Endagsfrånvaro N 

Medveten, ej aktiv 5,33 167 

Medveten, aktiv 4,27 82 

Omedveten, ej aktiv 3,96 205 

Omedveten, aktiv 3.02 47 

x) Kontrollerat för arbetstillfredsställelse 
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Hypotesen tycks besannas av resultatet i tabell 37. Den klart 
högsta frånvaron har den grupp som är medveten men ändå inte fack
ligt aktiv, medan de som trots sin omedvetenhet är fackligt akti
va har den klart lägsta. 

Detta kan tolkas så att de medvetna när de inte är fackligt aktiva 
uttrycker sin kritiska hållning i en högre endagsfrånvaro. Det är 
på något sätt det nödvändiga sambandet mellan tanke och handling 
som upprätthålls. Samtidigt tycks den fackliga aktiviteten inte
grera individen starkare i organisationen, vilket skulle förklara 
att de omedvetna, som kommit att aktivera sig fackligt, har en 
lägre frånvaro. 

Eftersom arbetstillfredsställelse hållits under kontroll i denna 
tabell bör inte den sk alienationsförklaringen spela in. I stället 
lean den tolkning som tidigare benämnts kämpf örklar ingen träda fram. 

Nästa steg bör då bli att försöka blottlägga följande tankelinje: 
Medvetenhet som sammanhänger med facklig aktivitet leder till 
högre tillfredsställelse i arbetet vilket tenderar att sänka 
frånvaron. 

För att förtydliga detta tankeled har vi valt att kombinera den 
tidigare skapade variabeln medvetande/aktivitet med måttet på ar
betstillfredsställelse. Därigenom erhålls ett index, med vars hjälp 
kombinationer som medveten/aktiv/tillfredsställd eller medveten/in
aktiv/otillfredsställd kan konstrueras. Totalt innehåller detta 
index åtta olika grupper. I nedanstående tabell redovisas endags-
frånvaron i de för resonemanget intressantaste tre grupperna. 

Tabell 38 Endagsfrånvaro efter kombinationsindex över arbetarmed-

vetande, facklig aktivitet och arbetstillfredsställelse. 

Arsmedeltal, antal dagar. 

Arbetannedvetande/facklig aktivitet/ 

arbetstillfredsställelse Endagsfrånvaro N 

Medveten/ej aktiv/otillfredsställd 6,8 97 

Medveten/aktiv/tillfredsställd 4,3 31 

Omedveten/aktiv/tillfredsställd 2,4 40 
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När medvetandet kombineras med en låg facklig aktivitet och låg 
arbetstillfredsställelse ger detta en stark effekt på endags-
frånvaron. Där medvetandet följts av facklig aktivitet och 
tillfredsställelse i arbetet är endagsfrånvaron 2,5 dagar 
lägre i medeltal per år. Den lägsta frånvaronivån finner vi 
bland de omedvetna aktiva, som trivs med sitt arbete. 

Ungefär samma förhållande gäller för flerdagsfrånvaron där in-
teraktionseffekten leder till en genomsnittlig skillnad på 18 
dagar per år mellan den medvetna/inaktiva/otillfredsställda 
gruppen och den medvetna/aktiva/tillfredsställda. 

Tabell 39 Flerdagsfrånvaro efter arbetarmedvetande, facklig aktivi

tet och arbetstillfredsställelse. Arsmedeltal, antal dagar. 

Arbetarmedvetande/facklig aktivitet/ 

arbetstillfredsställelse Flerdagsf rånvaro N 

Medveten/ej aktiv/otillfredsställd 34.8 97 

Medveten/aktiv/tillfredsställd 16.9 31 

Omedveten/aktiv/tillf redsställd 19.3 40 

Den enda avvikelsen från endagsfrånvarons mönster uppträder i 
gruppen omedveten/aktiv/tillfredsställd som har en något högre 
frånvaro än de medvetna/aktiva/tillfredsställda. Det kan där
för vara av intresse att notera att den grupp som har den to
talt sett lägsta frånvaron (endags + flerdags) är gruppen med
vetna, fackligt aktiva som trivs med sitt arbete. 

Om vi återvänder till endagsfrånvaron har vi alltså funnit att 
denna ökar från 4.95 (beräknat medelvärde ur tabell 33) för de 
medvetna till 5.33 för de medvetna som inte är fackligt aktiva 
(tabell 36) till 6.18 för de medvetna icke aktiva som vantrivs 
med arbetet. Denna ökning av frånvaron med ca 25 procent kan jäm
föras med den indirekta effekt som kan framräknas ur stiganalysen 
i figur 25. Den indirekta effekten på endagsfrånvaron av arbetar
medvetande över facklig aktivitet och arbetstillfredsställelse 
blir där endast .0009 (-.05 x .09 x -.18) en i dessa sammanhang 
helt försumbar siffra. 

Vi har alltså 'inne' i en stiganalytisk modell funnit en inter-
aktionseffekt som är betydligt större och kanske också teore
tiskt mer intressant än de direkta och indirekta linjära effek
ter som stiganalysen i sig själv ger oss. 
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För att göra denna interaktion mellan variablerna synlig måste 
dock andra tekniker än den vanliga stiganalysen användas. Det 
är, vilket torde vara bekant för de flesta, till och med i 
strid med grundantagandena för stiganalysen att i denna in
kludera andra variabler än sådana som har enbart linjära re
lationer till varandra. Man kan med viss teknik anpassa kurv-
linjära relationer till den stiganalytiska formen (se t ex 
Reuterberg 1984). Men interaktionseffekter måste, om de är 
betydelsefulla, behandlas som speciella variabler (sk dummy-
variabler) i en stiganalys. 

Här har vi i stället för att använda dummyvariabler och in
kludera dessa i modellen valt att behandla interaktionen mel
lan medvetande, aktivitet och tillfredsställelse som ett in
dex uppbyggt av olika kombinationer av dessa variabler. Dels 
åskådliggör denna teknik interaktionseffekten tydligare dels 
belastas inte kausalmodellen av dummyvariabelkonstruktioner 
som kan vara svåra att tolka och uppta stor plats. 

På grund av interaktionseffekten men också därför att den sak
nar tillräckligt stark självständig betydelse utelämnas fack
lig aktivitet i den fortsatta analysen. 

Innan vi går vidare, dock, måste frågan ställas: Hur uppstår 
dessa speciella kombinationer, t ex medveten/aktiv/tillfreds
ställd? Vad kännetecknar dem, vilken bakgrund har individer 
som ingår i en sådan grupp? 

Ett sätt att besvara sådana frågor är att studera vissa bak
grundsdata hos dessa undergrupper. Vet vi något om hur dessa 
är sammansatta med avseende på ålder, social bakgrund, familj, 
osv kan vi kanske lättare förstå hur de har uppkommit. 

10.7 Medvetande, aktivitet och tillfredsställelse i för-
hållande till individernas bakgrund 

Vår uppgift är alltså att studera den sociala sammansättningen 
hos några av de undergrupper som diskuterades i föregående av
snitt. Tillvägagångssättet består i att jämföra andelarna in
divider med olika bakgrundsegenskaper i två av dessa grupper 
nämligen de medvetna/inaktiva/otillfredsställda (MIO) respek
tive de medvetna/aktiva/tillfredsställda (MAT). Dessa två 
grupper har valts därför att vi här har funnit interaktions
ef fekten tydligast utkristalliserad. 
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Först redovisas några av de tillskrivna och förvärvade egenska
per man traditionellt brukar intressera sig för inom sociologin. 
Eftersom populationen är 'kvinnlig' kan variablen kön uteslutas. 

Tabell 40 Ålder, social bakgrund, utbildning, barninnehav, ekonomisk 

situation och anställningstid bland medvetna/aktiva/till

fredsställda respektive medvetna/inaktiva/otillfredsställda. 

Procentandelar ja-svar. 

Bakgrundsvariabel MAT MIO 

Ålder, över 30 år 50 7 

Uppväxt i socialgrupp 2 41 15 

Fadern jordbrukare eller tjänsteman i 

mellanställning 53 19 

Enbart folkskola 52 24 

Sammanboende 62 54 

Hemmavarande barn 22 29 

Har ekonomisk buffert 88 61 

Anställningstid mer än ett år 91 79 

N = 31 N = 97 

Jämförelsen mellan kategorierna i tabell 40 avslöjar ganska 
stora skillnader. De aktiva/tillfredsställda är äldre och kom
mer betydligt oftare från en medelklassmiljö. De har kortare 
utbildning och mera sällan hemmavarande barn. De inaktiva/otill
fredsställda har å sin sida mindre ofta en ekonomisk buffert att 
falla tillbaka på och har genomsnittligt kortare anställnings
tid. 

Sammanfattas dessa uppgifter kan man säga att de aktiva/till
fredsställda tycks ha en stabilare och tryggare situation sam
tidigt som de genom sin ålder, bakgrund, utbildning och det 
faktum att de arbetat längre i företaget, kanske har lägre 
anspråk och större förutsättningar att finna sig till rätta 
med sin situation. 

En annan typ av bakgrundsfaktorer kan ha betydelse för hur in
dividens reaktionsmönster på arbetsplatsen har kommit att ut
vecklas. Individens situation och förutsättningar på arbets
marknaden borde vara av intresse. 
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Tabell Al Olika mätt på individens ställning och förutsättningar på 

arbetsmarknaden bland medvetna/aktiva/tillfredsställda 

respektive medvetna/inaktiva/otillfredsställda. Procent

andelar ja-svar. 

Bakgrundsvariabel MAT MIO 

Nöjda med yrkeskarriären 76 57 

Bor på större ort 79 65 

Skulle hellre vara hemma än arbeta 40 59 

Maken ville inte att jag skulle sluta 

arbeta 75 43 

Status före anställningen på Algots 

- arbetslös 6 12 

- hemmafru med förvärvsarb tidigare 65 41 

- aldrig förvärvsarb tidigare 18 

Har flyttat och flyttningen hade sam

band med anställningen på Algots 12 

Uppfattning av yrkesstatus om anställ

ningen på Algots ej blivit av 

- arbetslös 0 13 

- annat arbete 38 25 

- vet ej 21 30 

N = 31 N = 97 

Tabellen ovan kanske är svår att överblicka men det genomgående 
draget är att de aktiva/tillfredsställda har en betydligt för
delaktigare situation på arbetsmarknaden. 

De bor på en större ort, där arbetsmarknaden förmodligen är 
allsidigare vilket borde öka valmöjligheterna. Detta kan ha 
lett till den större tillfredsställelse med yrkeskarriären, 
som gruppen uttrycker, liksom till den lägre benägenheten att 
dra sig ur arbetskraften. Vidare är det mindre vanligt bland 
dessa aktiva/tillfredsställda att anställningen vid Algots före
gicks av arbetslöshet. I stället var dessas tidigare status ofta 
den yrkeserfarna hemmafruns. De kan alltså ha betraktat anställ
ningen på Algots som en verklig chans och inte som ett tvång 
av nöden som flera av de arbetslösa kanske upplevde situatio
nen. 

De inaktiva/otillfredsställda har enligt tabell 41 dessutom 
oftare tvingats flytta för att få jobb på Algots och de gör 
en betydligt mörkare bedömning av hur deras situation skulle 
vara utan detta arbete än vad de aktiva/tillfredsställda gör. 
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Man kan med insikt om dessa förhållanden med fog hävda att 
de aktiva/tillfredsställdas situation på arbetsmarknaden är 
betydligt gynnsammare än jämförelsegruppens. De förutsätt
ningar under vilka man valt, funnit eller tvingats ta ett 
jobb plus den status detta arbete har i individens totala 
livssammanhang tycks härigenom ha en viss betydelse för hur 
arbetet kommer att uppfattas och hur olika beteendemönster 
på arbetsplatsen utformas. 

När vi konstaterat detta ligger det naturligtvis nära till 
hands att fundera över vilken betydelse dessa arbetsplats-
externa faktorer har för frånvaron. Rent logiskt borde den 
sämre arbetsmarknadssituationen och de otryggare, instabilare 
sociala förhållandena, som vi funnit hos de inaktiva/otill
fredsställda, också på samma sätt som denna grupptillhörig
het, samvariera med frånvaron. På vilket sätt detta sker 
och vilka konsekvenser det får för vår modell avslöjas i 
de två följande kapitlen. 
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11 FRÅNVARO OCH INDIVIDERNAS BAKGRUND, LEVNADSFÖRHÅLLAN
DEN OCH ARBETSMARKNADSSITUATION 

11.1 Inledning 

I de flesta studier av sjukfrånvaro har huvudintresset rik
tats mot faktorer som rört arbetsplatsens miljö eller indivi
dernas upplevelser av densamma. Inte särskilt ofta har andra 
faktorer som kan tänkas påverka människans beteende i arbets
livet ägnats systematiska studier. Det finns ingen egentlig 
teoribildning kring vilka faktorer som kan tänkas vara viktigare 
än andra och i ännu mindre utsträckning analyser av samband mel
lan olika bakgrundsfaktorer, arbetsmiljö och frånvaro. 

De resultat och tolkningar från studier som ändå gjorts är 
därför ofta motsägande. Bland faktorer, kring vilkas betydelse 
viss samstämmighet tycks råda, kan nämnas: ålder, antal barn, 
bostadsort, anställningstid, arbetsplatsens storlek. De äldre 
har mindre korttidsfrånvaro, men i stället mer långtidsfrån
varo. Småbarnsföräldrar och nykomlingar på en arbetsplats har 
högre frånvaro. Stora städer och stora arbetsplatser tycks 
också stegra frånvaron. 

Även dessa slutsatser vilar dock på bräcklig grund eftersom 
man vid de olika studier där de konstaterats, arbetat med skif
tande förutsättningar och hållit olika typer av variabler under 
kontroll. Den bästa studien i detta avseende är enligt vårt be
dömande Vogel's SCB-studie.21) Den är i stället, som tidigare 
påpekats, behäftad med nackdelen att den utgår från hos sjuk
kassan registrerade sjukpenningdagar. Därigenom skapas ett 
stort bortfall från den faktiska frånvaron, vilket är det be
teende som egentligen bör studeras. 

Det finns alltså ett flertal skäl att försöka åstadkomma en 
både bredare och djupare analys av de arbetsplatsexterna fak
torernas betydelse för frånvaron. På grund av att teknologin 
och den subjektiva upplevelsen av arbetet är väl kontrollerad 
i denna studie, borde vi ha särskilt goda möjligheter att ren
odla dessa effekter. 

Detta kapitel innehåller en presentation av de variabelgrupper 
vi arbetar med, samt en genomgång av frånvaron efter dessa. 
I kapitel 12 vävs sedan dessa faktorer in i kausalmodellen. 
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11.2 Frånvaro och olika sociala bakgrundsförhållanden 

Vi har delat in de arbetsplatsexterna faktorerna i tre grupper: 

1. Individegensakper: Ålder, social bakgrund och utbildning 
2. Levnadsförhållanden: Civilstånd/barn, ekonomi, bostadsårt, 

resväg, förhållandet mellan makars förvärvsarbete. 
3. Arbetsmarknadssituation: Arbetslivserfarenhet, arbetsmark

nadschanser, inställning till förvärvsarbete. 

Denna tredelning är naturligtvis inte den enda möjliga. Inte 
heller går det att dra slutna gränser mellan de olika variabel
grupperna, vissa variabler kunde kanske lika gärna placeras 
under en annan rubrik. Avsaknaden av tidigare utarbetade klas
sificeringar eller indelningar tvingar oss dock till ett visst 
godtycke. 

Principen för denna indelning har dock varit att börja nära 
individen och långt tillbaka i tiden (ålder, social bakgrund) 
för att röra oss längre fram i tiden och längre ifrån indivi
den (bedömning av situationenpå arbetsmarknaden). Vi kan häri
genom någorlunda systematisera i tid och rum de faktorer, som 
kan vara av betydelse för individens frånvaro. Dessutom bör 
möjligheter ges att studera relationer mellan dessa variabel
grupper och att inordna dem i analysmodellen. Tidsdimensionen 
är då en avgörande information för placeringen av variablerna. 
Variabelgrupperna presenteras i ovan nämnd ordning. 

11.3 Frånvaro och individegenskaper 

11.3.1 Ålder 

En individs ålder bör ha stor betydelse i detta sammanhang. 
Dels är den en indikator på de stämningar och kulturmönster 
som var förhärskande när hon växte upp och genomgick sin pri
mära socialisation, dels antyder åldern vid vilket stadium i 
livscykeln, individen uppehåller sig. En människas årgång har 
dessutom stor betydelse för hennes fysiologiska status, vil
ket självklart är en avgörande betingelse för sjukfrånvaron. 

Alla dessa förhållanden, socialisationen genom anspråk och 
förväntningar, livscykeln genom ork och resurser, fysiologisk 
status genom det allmänna hälsotillståndet, borde leda till 
att sjukfrånvaron varierar med åldern. I nedanstående tabell 
kan denna variation studeras. 
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Tabell 42 En- och flerdagsfrånvaro efter ålder. Ärsmedeltal, antal dagar. 

Ålder Endagsfrånvaro Flerdagsfrånvaro N 

21-30 

31-40 

-20 7.2 

4,5 

3,9 

2.3 

2.4 

24.1 

28.2 

31,3 

26,6 

24,3 

116 

216 

58 

41-50 

51-

97 

75 

Endagsfrånvaron minskar konsekvent med åldern medan flerdags-
frånvaron uppvisar en topp på drygt 31 dagar per år för gruppen 
mellan 31 och 40 år. Detta avviker alltså något från resulta
ten vid andra studier där man funnit en ökande långtidsfrånvaro 
med ökad ålder. Definitiva slutsatser bör dock anstå tills hän
syn till övriga variabler har tagits. Det är inte otänkbart att 
vissa grupper med mycket låg frånvaro är överrepresenterade 
bland de äldre. Denna reservation gäller även i fortsättningen 
när övriga arbetsplatsexterna faktorer presenteras. 

11.3.2 Social bakgrund 

Social uppväxtmiljö och utbildning har enligt all erfarenhet 
stor betydelse för en människas värderingar, attityder, anspråk 
och handlingsmönster. För att studera hur detta påverkar från
varon vid en arbetsplats redovisas i nedanstående tabell en-
och flerdagsfrånvaron efter två sätt att definiera social bak
grund. Dels den traditionella socialgruppsindelningen och dels 
en variant av denna där individer med jordbrukarfäder (föräld
rar) brutits ur de vanliga socialgrupperna 2 och 3 och redovi
sats separat. 

Tanken bakom detta förfarande är att jordbrukarhemmet kan för
väntas utgöra en relativt homogen värdemiljö, som inte varie
rar särskilt mycket med storleken på fastigheten (vilken utgör 
indelningsgrund i socialgruppskoden). Detta gäller särskilt i 
övre Norrland där jordbruken av historiska och geografiska 
skäl är relativt likvärdiga. Jordbrukarbarnen skulle alltså 
vara mer lika varandra än vad barn till stor- respektive små
bönder skulle likna barn till föräldrar i övriga yrkesgrup
per inom socialgrupperna 2 och 3. Man kan tänka sig att en så
dan likhet betingas av många faktorer. De i sammanhanget int
ressantaste är de som kan ha relevans för attityder och be
teenden i arbetslivet. Det är t ex tänkbart att den religio
sitet, eller lägre grad av sekularisering, som traditionellt 
präglat landsbygden kan ha betydelse. 
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Den kan lägga grunden för en syn på arbete, som ligger nära den 
protestantiska arbetsetik Weber karaktäriserade. Enligt denna 
är arbetet en plikt och människan bör utföra det hon är ålagd 
och underordna sig de villkor under vilka detta måste ske. 
Det vore ogudaktigt att resa sig mot dem som har ett högre 
ansvar för arbetet och dess utförande. I Västerbotten kan så
dana stämningar ha varit speciellt breda, genom religiosite
tens omfattning. Vissa skönlitterära verk bygger mycket av 
sin tidsanda på dessa förhållanden. Detta gäller t ex verk 
av Sara Lidman och P-0 Enquist. 

Jordbruksarbetet som sådant, där naturen själv är uppdrags
givare och en uppoffrande självdisciplinering krävs (korna 
måste mjölkas även på juldagsmorgon) är ett annat viktigt 
kännetecken. 

Om denna syn på arbetet ledsagar beteendet på arbetsplatsen 
borde frånvaron vara låg i gruppen jordbrukarbarn. Det är 
dock även tänkbart att jordbruksarbetet som ett relativt 
självständigt och varierande arbete bygger upp förvänt
ningar på den egna yrkesrollen som inte kan motsvaras av 
det maskinstyrda tempoarbetet vid Algots textilfabriker. 
I detta fall kunde reaktionen tänkas bli högre frånvaro i 
denna grupp. 

Till den sociala bakgrundens prägling av individen kan ut
bildningens inverkan läggas. Denna bidrar likaså till att 
forma attityder och anspråk. Den sociala bakgrundens och 
utbildningens samband med frånvaron framgår av nedanstående 
tabell. 
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Tabell 43 En- och flerdagsfrånvaro efter social bakgrund och utbildning. 

Arsmedeltal, antal dagar. 

Endagsfrånvaro Flerdagsfrånvaro N 

SOCIAL BAKGRUND 

Socialgrupp 1 5,3 29,5 62 

Socialgrupp 2 3,7 22,9 123 

Socialgrupp 3 A,4 27,8 37A 

Faderns vrke 

Företagare, högre tjänsteman 5,3 29,5 62 

Tjänsteman i mellanställning 4,3 26,1 63 

Lägre tjänsteman, arbetare A,7 28,8 321 

Jordbrukare 3,0 20,1 115 

UTBILDNING 

Skolutbildning 

Folkskola 3,3 26,4 276 

Grundskola 5,3 29,0 212 

Gymnasium/högskola 5,0 21,5 67 

Yrkesutbildning 

Ingen 4,2 28,3 3A0 

Kort A, 7 28,7 104 

~ång 4,0 19,A 106 

Av tabell 43 framgår att greppet att bryta ut individer med 
jordbrukarbakgrund ur den traditionella socialgruppsindel
ningen har ett visst fog för sig. Både endags- och flerdags-
frånvaron är lägst i denna grupp. Detta resultat antyder att 
antagandena om en särskilt utbredd protestantisk arbetsmoral 
bland jordbrukarbarnen kan vara sanna. Såvida inte en upp
växtmiljö haft sådan inverkan på det allmänna hälsotillstån
det att detta påverkar sjukfrånvaron. Ett sätt att isolera 
dessa olika förklaringar från varandra är att studera den 
sociala bakgrundens samband med arbetarmedvetande. Man kan 
förvänta sig att en uppfostran i Luthersk anda samvarierar 
negativt med den kritiska militans medvetandevariabeln avser 
att mäta. Denna effekt på frånvaron skulle med andra ord ka
naliseras via arbetarmedvetandet och en eventuell hälso
effekt skulle riktas direkt mot frånvaron. 

Ytterligare frågetecken kan resas utifrån tabell 43. Den 
högsta endagsfrånvaron och även en hög flerdagsfrånvaro 
har individer med bakgrund i socialgrupp 1. Hur stämmer 
detta med tidigare förda resonemang? Borde inte en kapi
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talistisk anda vara utbredd bland dessa direktörsdöttrar och 
borde inte denna, om Weber strikt skall följas, hänga samman 
med den protestantiska etik som antas begränsa jordbrukar-
barnens frånvaro? Uppenbarligen inte. 

Förklaringen kan antingen ligga i en relativ deprivation, där 
förväntningar kring arbete och karriär, som internaliseras i 
överklassbarndomen kommer på skam vid det löpande bandet. 
Eller också kan valet att söka arbetet på Algots tolkas som 
ett medvetet uppbrott från det egna ursprunget, den egna klas
sen, möjligen med en underton av kvinnlig frigörelse. I detta 
senare fall borde effekten av socialgrupp på frånvaron också 
kanaliseras via medvetenadet. 

11.3.3 Utbildning 

Den andra variabeln som presenterats i tabell 43 är utbildning. 
Vi kan se att skolutbildning samvarierar med frånvaro så att 
ju längre utbildning man har desto högre är endagsfrånvaron 
och desto lägre är flerdagsfrånvaron. 

För yrkesutbildningen finns inget samband med endagsfrånvaron, 
däremot tycks flerdagsfrånvaron vara lägre inom gruppen med 
lägre yrkesutbildning. 

Det mönater samvariationen mellan utbildning och frånvaro före
ter, har så stora likheter med samvariationen mellan ålder och 
frånvaro att vi måste misstänka att även ålder och utbildning 
hör ihop. Bortsett från denna överensstämmelse är det även i 
övrigt naturligt att ålder och utbildningstidens längd hänger 
samman, därför avvaktar vi med ytterligare kommentarer kring 
utibldningsnivåns självständiga betydelse för frånvaron. 

11.4 Frånvaro och levnadsförhållanden 

11.4.1 Inledning 

Nästa grupp av sociala bakgrundsfaktorer som ska beröras är 
de allmänna levnadsvillkor individen omges av. Härigenom hop
pas vi inringa de resurser och begränsningar dessa villkor ut
gör för individens handlingsmöjligheter. 

Familjeförhållande, ekonomi, bostadsort och resväg är sådana 
faktorer som ansetts kunna ha betydelse för frånvaron. Man 
tänker sig då vanligtvis att frånvaron tenderar att ligga högt 
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om man har småbarn, bor på en stor ort och har besvärlig res
väg. När det gäller ekonomins inverkan finns väldigt få resul
tat att jämföra med. 

I följande tabell lean vi studera hur våra frånvarodata va
rierar i förhållande till dessa mått på individens levnads
villkor. 

Tabell 44 En- och flerdagsfrånvaro efter familjeförhållande, ekonomisk 

situation, bostadsort samt resväg till arbetet. Årsmedeltal, 

antal dagar. 

Endagsfrånvaro Flerdagsfrånvaro N 

FAMILJEFÖRHÅLLANDE 

Ensamstående med småbarn 6,5 42,5 36 

Sammanboende med småbarn 4,1 35,5 59 

Ensamstående 5,1 27,2 203 

Sammanboende 3,4 23,0 248 

EKONOMISK SITUATION1) 

Dålig 6,1 38,5 115 

Varken bra eller dålig 4,6 28,8 137 

Bra 3,2 20,7 198 

BOSTADSORT 

Norsjö 4,5 21,3 107 

Lycksele 5,0 29,6 115 

Skellefteå 4,1 27,8 340 

RESVÄG 

Lång, över 10 km 4,4 28,7 216 

Kort, 10 lai eller mindre 4,3 25,8 347 

1) Ekonomisk situation är mätt ned den traditionella frågan on tillgång 

till ekonomisk buffert. Variabelvärdet 'Dålig' står för total avsaknad 

av buffert, 'varken eller' för viss buffert genom släkt, vänner eller 

bank medan 'Bra' innebär att individen har en egen ekonomisk buffert 

upp till 3 000 kr. 
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11.4.2 Resväg och bostadsort 

Av resultaten i tabell 44 att döma finns två faktorer som 
tycks vara av mindre betydelse för vårt problem. Bostadsor
ten och resvägen till arbetet påverkar inte variationen i 
frånvaron särskilt mycket. Detta strider delvis mot tidigare 
resultat bl a av Vogel (1979) som funnit ett starkt samband 
mellan bostadsortens storlek och frånvaro. De som bor i en 
storstad har exempelvis 10 dagar högre långtidsfrånvaro och 
en dag högre korttidsfrånvaro 2^)än de som bor i en mindre 
stad. Förmodligen är skillnaderna mellan våra orter för små 
för att de skall ge något utslag. 

Vogel fann även att restidens längd samvarierade positivt med 
frånvaron. Detta resultat är dock något osäkrare eftersom man 
i den delen av analysen inte kontrollerade för näringsgren, 
typ av arbete osv. Våra resultat på denna punkt går i samma 
riktning, dock utan att vara särskilt markerade. Detta kan 
i viss mån förvåna, då pendlingsavståndet för vissa av de an
ställda inte var oansenligt. 

11.4.3 Ekonomisk situation 

Individens ekonomiska situation tycks däremot korrelera rela
tivt starkt med frånvaron. De som angett att de saknar kontant
marginal har ca 2,9 dagar i endagsfrånvaro och ca 18 dagars 
flerdagsfrånvaro mer än de som har kontantmarginal. Liknande 
resultat har Vogel (1979) kommit till. I SCB-studien fann man 
16 sjukpenningdagar fler bland dem som saknar kontantmarginal. ' 
För denna skillnad gäller dock samma osäkerhet som den ovan 
nämnda, nämligen att i en undersökning gällande för hela den 
förvärvsarbetande befolkningen har inte kontrollerats för typ 
av arbete, näringsgren osv. Detta innebär att stora svårig
heter uppstår vid tolkningen av resultatet. Beror skillnaden 
på att de som har en svagare ekonomi samtidigt har yrken med en 
mer påfrestande miljö och därför oftare är frånvarande? Eller 
har de människor som har en svagare hälsa (och därmed högre 
sjukfrånvaro) svårare att bygga upp en trygg ekonomi? En tred
je möjlighet är att en svag ekonomi hänger samman med problem 
i en individs omgivning eller bakgrund (skilsmässa, arbetslös
het). 

En annan tänkbar förklaring kan vara att en besvärlig ekono
misk situation nedsätter individens förmåga att bearbeta prob
lemen och ta tillvara de positiva erfarenheterna i arbetet. I 
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detta fall skulle den ekonomiska situationen ha en självstän
dig inverkan på frånvaron, medan det i de tidigare uppräkna
de alternativen snarast skulle innebära att sambandet i ta
bell 43 är ett skensamband. 

11.4.4 Familjesituation 

Individens familjeförhållanden tycks ha en stark inverkan på 
frånvaron. Särskilt markant är detta för flerdagsfrånvaron, 
där de ensamstående småbarnsföräldrarna har nästan 20 dagar 
mer än de sammanboende (gifta eller sambo) som saknar småbarn. 
Temat är detsamma för endagsfrånvaron dock med den skillnaden 
att de ensamstående har något högre frånvaro än de sammanboen
de med småbarn. Skillnaderna mellan de som har och de som inte 
har småbarn är dock genomgående så stora att det är rimligt 
att tänka sig att delar av småbarnsföräldrarnas frånvaro är 
betingad av barnens sjukdomar eller problem med barnpassning, 
i daghem, skola och liknande. 

Det finns en mängd forskningsreslutat, som pekar åt detta håll 
Ander/Edgren (1978 nr 73) fann t ex högre kortttidsfrånvaro ju 
fler barn under 11 år kvinnorna i undersökningen hade. (Vogel 
1979) fann signifikanta samband mellan vårdnad av småbarn och 
både långtids- och korttidsfrånvaro även när han kontrollerade 
för en mängd andra faktorer, inklusive hälsotillstånd. Enligt 
Shepherd & Walker (1958) gäller detta även för enbart män med 
fler än två barn. 

Skillnaden mellan ensamstående och sammanboende utan barn är 
också genomgående i tabell 43 vilket överensstämmer med resul
tat funna bl a av Gardell et al (1968) och Åberg (1978). 

I viss utsträckning finns dock motstridande resultat, där man 
funnit att anställda med familjer har lägre frånvaro. Gadourek 
(1965) tror att detta kan bero på det större beroende av ar
betet som inkomstkälla, som den familjeansvarige upplever. 
Skälet till att man trots detta ofta finner en högre frånvaro 
bland dessa skulle enligt Gadourek vara att de är mera expo
nerade för infektioner. 

Den övervägande tendensen i de studier som gjorts tycks dock 
vara att det finns ett samband mellan ansvaret för minderåriga 
barn och högre frånvaro, särskilt där individen bär detta an
svar ensam. 
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11.4.5 Förhållandet mellan makars förvärvsarbete 

En annan aspekt av familjeförhållandena som kan ha betydelse för 
individens närvaro i arbetet är hur makarna ser på varandras 
förvärvsarbete. Man kan tänka sig att mannnen i ett förhållande 
där kvinnan har det traditionella ansvaret för hushållet, ut
övar en press på henne att prioritera detta ansvar före sitt 
förvärvsarbete. Detta skulle kunna leda till en högre från
varo . 

Ander & Edgren (1978 nr 70, 73) har prövat sådana hypoteser ge
nom att mäta sambandet mellan upplevda problem med barnpass
ning och arbetsfördelning i hemmet å ena sidan och sjukskriv
ning/frånvaro å den andra. Man fann dock inga anmärkningsvärda 
skillnader. Litteraturen innehåller relativt få studier som be
rör den inverkan konflikter mellan kvinnors roller som maka 
respektive förvärvsarbetande kan tänkas ha på beteendet i, och 
upplevelsen av arbetet. I nedanstående tabell kan frånvaron 
bland kvinnor som upplever denna rollkonflikt starkt eller 
svagt jämföras. 

Tabell 45 Frånvaro efter upplevelse av konflikten1) mellan hemarbete 

förvärvsarbete. Arsmedeltal, antal dagar. 

Konflikt mellan hem 
och förvärvsarbete 

Endagsf rånvaro Flerdagsfrånvaro N 

Skulle du hellre hemarbeta om 
du inte förlorade ekonomiskt 
på det? 

Ja 3,9 32,3 152 

Nej 3,4 18,6 144 

Ej sammanboende 5,3 29,5 239 

Vill din man hellre att du 
skall hemarbeta? 

Ja 2,8 31,9 55 

Vet ej 4,8 38,7 54 

Nej 3,5 19,6 190 

Ej sammanboende 5,3 29,5 239 

Vem bestämmer fördelningen 
av hushållsarbetet? 

Maken 4,3 37,0 39 

Jag 3,4 28,8 60 

Vet ej 3,4 22,3 156 

Ej sammanboende 5,3 29,5 239 

1) Frågorna är annorlunda formulerade i enkäten, vilket framgår 

av bilaga 2 
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Av tabellen kan utläsas att konflikten mellan hem- och för
värvsarbete tycks ha en entydig och markant inverkan på en-
dagsfrånvaron i två fall. Det är dels där man uppger att man
nen har kontrollen över fördelningen av hemarbetet, vilket 
tycks leda till en högre frånvaro, dels där man uppger sig 
vara osäker över mannens inställning till ens förvärvsarbete. 
Den senare av dessa effekter är något oväntad och kanske där
för mera intressant. Den osäkerhet kvinnan känner inför man
nens egentliga inställning - man kanske inte förmår diskutera 
problemet - kan leda till att hon känner sig tvingad att prio
ritera hemarbetet och därigenom försumma förvärvsarbetet. 
Intressant är också det faktum att de kvinnor som uppger 
att männen vill att de skall hemarbeta har den lägsta endags-
frånvaron. Det tycks som om denna grupp, i strid med mannens 
vilja, bestämt sig för att prioritera förvärvsarbetet och 
tvinga honom att ta sitt ansvar. 

Förändringarna i flerdagsfrånvaro map på hem/arbete-konflik
tens storlek är dock avsevärt större. De som uppgett att det 
inte upplever denna konflikt särskilt starkt, dvs svarat 
lfnej,f på de två första frågorna och "jag" eller l!vet ej" 23) 
på den tredje i tabell 45, har i genomsnitt ca 15 dagar 
lägre flerdagsfrånvaro än de som antyder att dubbelarbetet 
utgör ett problem. 

Konflikten mellan hemarbetet och förvärvsarbetet - eller för 
att använda en aktuell terminologi, reproduktionssfären och 
produktionssfären - borde rimligen hänga samman med före
komsten av småbarn i familjen. Ju fler barn, desto större 
börda att fördela och alltså större risk för konflikt. Till 
detta återkommer vi. 

11.5 Frånvaro och individens situation på arbetsmarknaden 

11.5.1 Inledning 

Den tredje bakgrundsvariabelgruppen rör individens förhål
lande till och situation på arbetsmarknaden. Läsaren frågar 
sig förmodligen vad som egentligen avses och vilken betydelse 
arbetsmarknadsrelationen skulle kunna ha för sjukfrånvaron 
i arbetet. Det finns praktiskt taget ingenting i texterna 
kring sjukfrånvaro som berör problemet. Med andra ord saknas 
i denna del av analysen i stort sett tidigare erfarenheter att 
bygga vidare på. Framställningen blir av detta skäl tämligen 
explorativ och vi kan knappast presentera några entydiga be
grepp att arbeta med. 
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Den grundtanke, avsnittet bygger på är också skäligen enkel. 
Man kan anta att tidigare erfarenheter från arbetsliv och 
arbetsmarknad tillsammans med den aktuella 'status' på ar
betsmarknaden individen har när den nya anställningen sker, 
har betydelse för hur hon upplever och beter sig på arbets
platsen. Detta kan ske på flera sätt. Dels kan värderingar 
och vanor som tidigare iniärts påverka uppfattningen av den 
nya miljön, dels kan en tidigare utsatt position på arbets
marknaden tvinga individen in i en miljö hon själv inte 
skulle ha valt. Man kan också tänka sig att små resurser 
att konkurrera på marknaden leder till en sänkning av anspråken 
på det jobb man till slut får. 

Materialet rörande individens förhållande till arbetsmarknaden 
har delats in i två områden. För det första försöker vi fast
ställa vilken ställning individen hade på arbetsmarknaden in
nan hon började på Algots. Den tid hon varit anställd på före
taget tas också i beaktande. För det andra vill vi veta hur 
hon bedömer sina chanser och alternativ på arbetsmarknaden. I 
det följande redovisas och diskuteras dessa faktorer och deras 
betydelse för frånvaron. 

11.5.2 Frånvaro och tidigare ställning på arbetsmarknaden 

Här gäller frågan i stort sett vilken position individen hade 
innan hon började på Algots och i v iss utsträckning hur länge 
hon innehaft den. Sex olika variabler har prövats. Fem av dessa 
är direkt hämtade ur enkätformuläret medan den sjätte är en va
riabel som konstruerats på basis av ett antal frågor i formu
läret. Syftet med denna konstruktion har varit att kunna dela 
in och jämföra de anställda med avseende på om de var nytill-
trädande på arbetsmarknaden (aldrig haft ett arbete tidigare), 
återinträdande (tidigare haft ett arbete men gjort ett längre 
uppehåll beroende på barn, studier eller liknande), ombytes
sökande (redan hade ett jobb men sökte ett nytt) eller om de 
var arbetslösa. I nedanstående tabell illustreras frånvaron i 
dessa olika grupper. Där redovisas också hur frånvaron varie
rar beroende på om man överhuvudtaget har arbetat tidigare 
och hur många anställningar man haft. 

När man diskuterar arbetskraft och rörlighet på arbetsmark
naden används ofta begreppet bestånd för att illustrera grup
per med olika egenskaper och förutsättningar på marknaden. 
Skillnaderna mellan de bestånd som redovisats i tabell 46, 
utgörs av olikheter i arbetslivserfarenhet, läge i yrkeskar
riären och frihet i valsituationen. Individer med längre ar
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betslivserfarenhet har förmodligen mer realistiska förvänt
ningar gentemot arbetet. De har också valt och valts under 
en längre process där de minst intresserade och mest 'olämp
liga' försvunnit ur beståndet. Detta skulle kunna leda till 
att längre erfarenhet av arbetslivet leder till lägre från
varo. Av tabell 46 framgår att så är fallet när det gäller 
korttidsfrånvaron. Den längre frånvaron däremot tycks stiga 

Tabell 46 Frånvaro efter arbetsmarknadsbakgrund och tidigare anställningar. 

Arsmedeltal. antal dagar. 

Arbetsmarknadsbakgrund Endagsfrånvaro Flerdagsfrånvaro N 

Nytillträdande på arbetsmarkn 4,7 24,3 161 

Återinträdande på arbetsmarkn 4,2 30,0 209 

Tidigare arbetslös 4,2 28,1 72 

Ombytessökande 4,3 24,5 102 

Förvärvsarbetat tidigare 

Ja 4,2 27,9 402 

Nej 4, 7 24,7 157 

Antal tidigare anställningar 

Ingen 4,7 24,7 157 

En 4,8 25,3 144 

2-3 4,1 27,9 167 

A-5 3,6 32,2 90 

med ökad arbetslivserfarenhet. Det kan förklaras av att en längre 
exponering för arbetslivet ökar den fysiska och psykiska förslit
ningen och att detta ger utslag på långtidsfrånvaron. 

Vi har möjlighet att kontrollera huruvida dessa tolkningar 
stämmer även när det gäller den tid man varit anställd på 
Algots. Om hypoteser om anpassade anspråk, selektion och för
slitning stämmer borde de med kort anställningstid ha hög en-
dags- men låg flerdagsfrånvaro medan för de med lång anställ
ningstid det omvända borde gälla. 
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Tabell 47 Frånvaro efter anställningstid vid företaget. Ärsmedeltal, antal 

dagar. 

Anställningstid Endagsfrånvaro Flerdagsfrånvaro N 

1 år 

2 år 

3 år 

4 år 

5,3 

5,0 

3,5 

2,9 

24,0 

27,9 

28. 3 

22,8 

118 

184 

222 

39 

Ju längre anställningstid desto kortare tycks endagsfrånvaron 
vara, så långt är antagandena riktiga. Däremot verkar inte 
flerdagsfrånvaron hänga samman på något systematiskt sätt med 
längden på anställningen. Man kanske inte borde förvänta sig 
att förslitningen skulle påverkas särskilt mycket av så pass 
små skillnader i anställningstid. Däremot tycks alltså socia-
lisationen i arbetet och selektionen bland de anställda kunna 
påverka den kortare typen av frånvaro. Som redan nämnts i in
ledningen av detta kapitel har sambandet mellan anställnings
tid och framför allt korttidsfrånvaro belagts i ett flertal 
tidigare studier. 

Vi talade tidigare om friheten i valsituationensom en faktor, 
som skilde bestånden på arbetsmarknaden åt. Av övre delen av 
tabell 46, framgår att de som tidigare varit arbetslösa hade 
låg endagsfrånvaro trots den tvångssituation man befann sig 
i inför anställningen. Man kunde inte gärna tacka nej när man 
fick erbjudandet om en fast anställning vid företaget. Detta 
kan betyda att befrielsen att slippa arbetslöshet och rädslan 
att återigen bli arbetslös har starkare inverkan på beteendet 
än den missanpassning, som det påtvingade valet kan få till 
följd. Ju längre man varit arbetslös desto starkare borde denna 
upplevelse vara. Vi kan i tabell 48 studera sambandet mellan 
frånvaro och arbetslöshetstidens längd, året innan anställ
ningen vid Algots. 

Tabell 48 Frånvaro efter arbetslöshetstidens längd året före anställningen 

vid Algots. Arsmedeltal, antal dagar. 

Arbetslöshetstid 

Aldrig arbetslös (registrerad) 4,2 

1-6 månader 5,2 

Mer än 6 månader 3,7 

29,3 

22.5 

23.6 

344 

136 

65 
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De med längre arbetslöshet har genomgående låg frånvaro, vil
ket kan tolkas som ett stöd för antagandet att lång arbets
löshet tenderar att tvinga individerna att sänka sina anspråk 
gentemot det arbete de till slut erbjuds. Vi vill dock påpeka 
att det empiriska stödet inte är särskilt starkt utan mera bör 
ses som en exemplifiering av en möjlig tankegång kring prob
lemet arbetslöshetserfarenhet och upplevelse av arbete. 

En annan tankegång, som delvis prövats tidigare, är att kon
flikten mellan hem- och förvärvsarbete skulle kunna ha be
tydelse för frånvaron. I detta sammanhang kan frågan beröras 
ytterligare genom att frånvaron studeras i förhållande till 
den sammanlagda tid man varit hemarbetande året innan anställ
ningen. 

Tabell 49 Frånvaro efter hemarbetstidens längd året före anställningen 

vid Algot8. Arsmedeltal,1) antal dagar. 

Hemarbetstid Endagsfrånvaro Flerdagsf rånvaro N 

Högst 3 månader 4,1 24,3 310 

4 månader eller mer 4,8 31,2 222 

1) Pga hemarbetets relativt starka åldersberoende har vi kontrollerat för 

ålder. 

Ju längre hemarbetstiden varit året innan anställningen, desto 
högre är frånvaron. Den tolkning som kan göras är att ju längre 
man varit hemarbetande desto mer beroende har den övriga famil
jen blivit av ens hemarbete och desto större blir konflikten 
mellan hem- och förvärvsarbete när man får ett arbete på den 
öppna marknaden. 

Innan detta avsnitt om individens situation på arbetsmarkna
den avslutas vill vi redovisa några data om flyttning i sam
band med anställningen. Åberg (1980) diskuterar hur en indi
vids ställning på arbetsmarknaden före en flyttning påverkar 
utfallet av flyttningen.Har hon en svag ställning hamnar hon 
oftare i vad Åberg kallar dåliga arbeten. Det är arbeten som 
uppfattas som enformiga och tunga, både fysiskt och psykiskt. 
Denna sämre valsituation som en svag ställning på arbetsmark
naden och en risk för påtvingad flyttning indikerar, kunde 
kanske också påverka frånvaron? 
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Tabell 50 Frånvaro efter flyttning 1 samband med anställningen. Arsmedeltal, 

antal dagar. 

Flyttning och anställning Endagsfrånvaro Flerdagsfrånvaro N 

Har inte flyttat 4,7 24,7 228 

Flyttningen hade ej samband 
med anställningen 4,0 29,8 252 

Flyttningen hade samband 
med anställningen 4,9 25,5 57 

I tabell 50 har de som flyttat i samband med anställningen den 
högsta endagsfrånvaron. De som flyttat utan att detta hängt 
ihop med anställningen vid Algots har dock den högsta flerdags-
frånvaron. Skillnadena är överlag inte heller så stora att 
några säkra slutsatser kan dras. Vid en kontroll visar det 
sig dessutom att den högre endagsfrånvaron bland de som flyt
tat i samband med anställningen i stor utsträckning betingas 
av deras ålder. 

I nästa avsnitt kommer frågan om flyttningen som ett tvång 
ytterligare att tangeras och frånvaron relaterad till indi
videns bedömning av sina chanser och alternativ inför an
ställningen på Algots behandlas. 

11.5.3 Frånvaro och bedömning av chanser och alternativ på 
arbet smarknaden 

I föregående avsnitt har vi studerat individens objektiva 
ställning på arbetsmarknaden och relaterat denna till från
varon. Individernas subjektiva uppfattning av sina chanser 
borde vara ett rimligt nästa steg i sökandet efter orsaks
faktorer inom detta område. 

I det empiriska materialet förekommer frågor, som kan approxi-
mera hur individen uppfattar sina möjligheter på arbetsmark
naden. Till exempel ombads respondenterna bedöma sina chanser 
att vid enkättillfället få ett annat arbete som de kunde accep
tera . 
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Tabell 51 Frånvaro efter bedömning av möjligheterna att få ett annat arbete. 

Arsmedeltal, antal dagar. 

Mojligheter att få annan 
anställning nu Endags f r ånvaro Flerdagsfrånvaro N 

Ja 4,0 26,2 159 

Nej A,5 27,3 399 

Skillnaderna går i förväntad riktning, dvs de som upplever 
sig ha begränsade alternativmöjligheter har högre frånvaro. 
Avståndet mellan kategorierna är dock inte särskilt markant. 

Något klarare skillnader framträder om vi undersöker frånva
ron i förhållande till individens bedömning att vid anställ
ningen få ett annat likvärdigt arbete. Anta att de, som upp
ger sig ha haft alternativa möjligheter när de anställdes 
vid Algots, har träffat ett friare, mindre tvångsmässigt val. 
Frågan gäller huruvida denna variation i valfrihet, kan ha 
påverkat frånvaron. 

Tabell 52 Frånvaro efter möjligheterna att få ett annat arbete i samband 

med anställningen vid Algots. Arsmedeltal, antal dagar. 

Alternativa anställningar Endagsfrånvaro Flerdagsfrånvaro N 

Ja, lika bra 2,6 32,3 23 

Ja, inte lika bra 4,3 26,0 72 

Nej 4,5 26,5 459 

En markant skillnad i endagsfrånvaro mellan de, som valt Algots 
som ett av flera alternativ och de som inte haft några alterna
tiv alls, kan utläsas ur tabellen. Flerdagsfrånvaron uppvisar 
inga klara eller systematiska skillnader. 

Vidare kan studeras hur alternativen egentligen såg ut för dem 
som sökte arbete. De anställda fick bedöma sin sannolika syssel
sättning såvida de inte erhållit anställningen vid Algots. Om 
man relaterar dessa alternativ till frånvaron erhålls följande 
tablå. 
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Tabell 53 Frånvaro efter uppskattad alternativ sysselsättning vid anställ

ningstillfället. Arsmedeltal, antal dagar. 

Alternativ sysselsättning Endagsfrånvaro Flerdagsfrånvaro N 

Arbete på annan ort 6,4 23,9 53 

Arbetsmarknadsutbildning 5,9 26,3 68 

Vet inte 4,3 27,6 196 

Annat arbete på orten 3,9 24,5 150 

Arbetat i eget hushåll 3,0 27,2 53 

Arbetslos 2,6 38,4 39 

Tabell 53 medför flera möjliga tolkningar av sambandet mellan 
alternativa valmöjligheter och arbetsupplevelse, frånvaro. Vi 
kan återigen konstatera att de, vars alternativ skulle varit 
arbetslöshet, har en lägre endagsfrånvaro. De har 'tvingats' 
acceptera anställningen eftersom de inte har några alternativ 
alls. Detsamma gäller för de som tror att de skulle varit hem-
arbetande. De har inte heller några andra alternativ på arbets
marknaden. De som uppger sig inte veta och de som tror att de 
skulle haft andra arbetsmöjligheter på orten tycks ha antagit 
erbjudandet om anställning vid Algots under en relativ fri val
situation. Dessa gruppers frånvaro omger som en följd av detta 
medelvärdet för hela populationen. 

Om man upplever sig ha haft alternativ till Algots, men dessa 
varit av mindre lockande karaktär t ex att flytta eller att 
AMS-utbilda sig, tycks denna betingade tvångssituation pro
ducerat en högre nivå på endagsfrånvaron. Vi kallar situatio
nen betingad därför att möjliga alternativ förekommer, men ur 
individens synvinkel är de oacceptabla. 

Kontentan av resonemanget blir att de som inte har några alter
nativ alls blir nöjda, de som har alternativ reagerar neutralt 
medan de som har dåliga alternativ blir missnöjda. Den gruppen 
tycks uppleva det starkaste tvånget i accepterandet av 'söm
merskejobbet ' på Algots. 

När det gäller flerdagsfrånvaron tycks endast de tidigare ar
betslösa avvika från en relativt jämn spridning kring medel
värdet. Det kan vara så att många av de arbetslösa haft svårt 
att få jobb på grund av olika handikapp, som sedan ger utslag 
på flerdagsfrånvaron. Individer, således, med en pressad si
tuation på arbetsmarknaden, tvingade till försiktighet med 
den frånvaro som lättare låter sig regleras (endagsfrånvaron). 
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11.6 

Ovan har ett antal bakgrundsfaktorer med tänkbar betydelse för 
frånvaron redovisats. För vissa av faktorerna har starka samva
riationer med både en- och flerdagsfrånvaron kunna registreras. 
I texten har dock ett flertal gånger påpekats att många av des
sa samband kan orsakas av eller förmedlas genom den mängd öv
riga faktorer som finns med i bilden. Särskilt gäller att 
många av bakgrundsfaktorerna borde ha betydelse för subjekti
va kategorier som medvetande och upplevelse av arbetsmiljön. 
Ett exempel på detta lean ges av relationen mellan alternativ 
sysselsättningssituation och arbetstillfredsställelse. 

Tabell 54 Arbetstillfredsställelse efter alternativa sysselsättningar vid 

anställningstillfället. Medeltal 0-3 där 3 innebär hög till

fredsställelse. Betakoefficent beräknad med MCA-analys. 

Alternativ sysselsättning Arbetstillfredsställelse N 

Arbete pä annan ort/ 
arbetsmarknadsutbildning 1,4 120 

Annat arbete på orten/ 
vet ej 1,6 333 

Arbete i egna hemmet/ 
arbetslos 2,0 b « .15 91 

Arbetstillfredsställelsen är högre bland dem som hade bra alter
nativ eller som hade allt annat att vinna på en anställning hos 
Algots. De som befann sig inför alternativen att ta jobbet eller 
flytta kom också att uppleva arbetet mest negativt. Det finns 
uppenbarligen ett intimt samband mellan bakgrundsvariabler och 
meliankommande variablerna i förhållande till frånvaron, t éx 
arbetstillfredsställelse. 

Om analysen utvecklas ett steg genom kontrollen av en annan 
bakgrundsvariabel, ålder, visar det sig emellertid att samban
det mellan alternativ sysselsättningssituation och arbetstill
fredsställelse utraderas. 
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Tabell 55 Arbetstillfredställelse efter alternativ sysselsättningssituation 

kontrollerat för ålder. Hedeltal 0 - 3 år dar 3 innebär hög till

fredsställelse. Betakoefficient beräknad med MCA-analys. 

Alternativ sysselsättning Arbetstillfredsställelse N 

Arbete på annan ort/ 
arbetsmarknadsutbildning 1.7 120 

Annat arbete på orten/ 
vet ej 1,6 333 

Arbete i egna hemmet/ 
arbetslös 1,6 b = .04 91 

Tabellen visar att sambandet mellan alternativ sysselsättnings
situation och arbetstillfredsställelse upphör när kontroll för 
ålder införs i analysen. 

Ett ganska omfattande multivariat analys-arbete av detta slag 
måste genomföras för att pröva olika tänkbara relationer mellan 
olika variabeluppsättningar. Syftet med detta arbete är att 
extrahera den modell som är bäst anpassad både till våra teo
retiska utgångspunkter och till det empiriska materialet. 

Den övervägande delen av detta analysarbete kan av utrymmes-
och pedagogiska skäl inte redovisas här. I nästa kapitel redo
görs istället för den slutliga modell som blivit analysens re
sultat . 
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12 EN SAMMANFATTANDE ANALYS 

12.1 Endagsfrånvaron 

12.1.1 Inledning 

I föregående kapitel presenterades variationer i sjukfrånvaro 
parallella till variationer i individernas egenskaper, levnads
förhållanden och ställning på arbetsmarknaden. Detta motivera
des med antagandet att inte endast arbetsmiljön och uppfattningar 
av densamma utgör betingelser för sjukfrånvaron. Ett flertal 
starka samvariationer mellan bakgrundsfaktorer och frånvaro 
kunde också förevisas. Särskilt gäller detta ålder, familje
förhållanden, ekonomisk situation, konflikten mellan hem och 
arbete, anställningstid och alternativa sysselsättningsmöj
ligheter vid tidpunkten för anställningen hos Algots. 

Dessa samvariationer kan dock inte tas för givna. Vi står in
för det klassiska multivariata dilemmat att många av indivi
dernas egenskaper, bakgrunds- och levnadsförhållanden hänger 
samman inbördes. Att de dessutom hänger samman med och påver
kar upplevelsen av och beteendet i arbetet, har tidigare kon
staterats . 

För att kunna uttala sig om rena effekter av var och en av de 
faktorer utanför och i arbetsmiljön som behandlats, måste de
ras samtidiga inverkan på sjukfrånvaron studeras. För att öka 
förståelsen av de sammanhang som dessa faktorer utformar till
sammans bör också de indirekta sambanden dem emellan beaktas. 

Nedan redovisas först endagsfrånvaron analyserad med hjälp av 
denna utvidgade kausalmodell. Längre fram återges samma modell 
med flerdagsfrånvaron som beroende variabel. Modellerna åtföljs 
också av tablåer över frekvenser, medelvärden, direkta, indi
rekta och totala effekter för varje variabel i respektive modell. 

Den kausala modell som exponeras i nedanstående figur utgör så
ledes en sammanfattning och komprimering av de rön vi hittills 
nått. Den detaljrikedom och komplexitet som härigenom krävts 
har medfört att modellens överblickbarhet möjligen har begrän
sats. För att underlätta förståelsen redovisas därför de ingå
ende variablernas betydelse och position i modellen var för 
sig under olika avsnitt i den löpande texten. Vi vill dock 
förbereda läsaren på en detaljerad och i vissa stycken teknisk 
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läsning. Trots att en sådan knappast är upplyftande, tvingas vi 
av problemets komplexa karaktär göra en noggrann genomgång av 
analysens innebörd. 

ÅLDER 

ANSTÄLL
NINGSTID 

.22 
V^FÖR-^ 
SÖRJNINGS-
vSITUATION 

^ARBETS- > 
TILLFREDS
STÄLLELSE -.75 

(.09) 

-.24 -.25 
.28 

ENDAGS-
FRANVARO 

^ARBETAR
MEDVETANDE 

r SKOL
UTBILDNING 20 

ARBETS
MILJÖ -.16" 

fSYSSEL
SÄTTNING S -
SITUATION 

T 31 

f ARBETS-
UPPGIFT 

SOCIAL 
BAKGRUND 

1) Se avsnitt 12.1.5 

Figur 26 En sammanfattande analys av endagsfrånvaron. Stigkoefficienter 

och förklarad varians beräknad med MCA-analys. Koefficienter inom 

parentes är ej signifikanta pä 5-procentnivån. 
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12.1.2 Arbetstillfredsställelse och upplevelse av arbetsmiljön 

Den inverkan på endagssjukfrånvaron, av tillfredsställelse med 
arbete och upplevelse av arbetsmiljö som vi tidigare (t ex ta
bell 28 och 29) observerat, har nu reducerats till ett minimum. 
Betakoefficienten, dvs den förväntade förändringen i endags-
frånvaro som produceras av en enhets förändring på skalorna 
för arbetstillfredsställelse och upplevelse av arbetsmiljö 
är -.02 och -.03. Detta innebär att arbetstillfredsställelse 
och upplevelse av arbetsmiljön inte har någon betydelse för 
endagsfrånvaron när vi har kontrollerat för övriga faktorer i 
modellen. 

De samband som tidigare i analysen kunnat konstateras är så
ledes skensamband som uppstått på grund av arbetstillfreds
ställelsens och arbetsmiljöupplevelsens samvariation med ba
komliggande variabler. De skillnader i endagsfrånvaro mellan 
grupper med hög respektive låg tillfredsställelse i arbetet, 
som hitills antagits gälla, beror alltså på skillnader i dessa 
gruppers fördelningar på övriga variabler. När vi i analysen 
kontrollerat för eller vägt upp dessa skillnader och därigenom 
i sådana avseenden jämställt de med hög respektive låg arbets
tillfredsställelse har effekten av variabeln tonat ut. 

Att de direkta effekterna är små medför också att alla indi
rekta effekter via arbetstillfredsställelse och upplevelse 
av arbetsmiljön blir begränsade. 

Arbetstillfredsställelsen bestäms i stor utsträckning (40 
procent av variationen förklaras) av upplevelse av arbetsmil
jö, arbetarmedvetande, försörjningssituation och ålder. Sam
bandens innebörder är att de som har en positiv uppfattning 
av olika delar av arbetsmiljön, ett svagare arbetarmedvetan
de, god försörjningssituation och hög ålder också har hög ar
betstillfredsställelse . 

Upplevelsen av arbetsmiljön bör rimligen påverkas av hur denna 
miljö är sammansatt, vilket i sin tur till stora delar avgörs 
av vilken teknologi som används och hur arbetsprocessen orga
niseras. Vi har tidigare konstaterat att produkter, teknologi 
och arbetsorganisation var väldigt likartade vid de olika Algots-
fabrikerna i Västerbotten. Den variation på individplanet som 
är mätbar består i de olika arbetsuppgifter produktionen inde
lats i, från uppläggning av de tygstycken som skall tillskäras 
efter plaggets mönsterbeskrivning till lagring och bokföring 
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av det färdiga plagget. De befattningar som förekom har redo
visats i tabell 12 s 48. Det är rimligt att tänka sig att denna 
variation av olika arbetsuppgifter också medför en viss varia
tion av den arbetssituation och arbetsmiljö individen befinner 
sig i. För att studera om en sådan variation i befattningar på
verkar upplevelsen av arbetsmiljön har vi delat in dessa befatt
ningar i två kategorier utifrån en subjektiv bedömning av den 
grad av maskinstyrning, monotoni, belastning och isolering som 
förelåg. I gynnsamma fall kan man i en undersökning göra expert
skattningar av olika befattningars arbetsinnehåll och miljö 
men eftersom vi varken haft ekonomiska eller tidsmässiga re
surser till detta måste vi nöja oss med en subjektiv klassi
ficering, baserad på egna observationer. Den enklaste möjliga 
indelning är att dikotomisera befattningar i kategorierna mo
mentsömnad/övriga . 

Förutom att denna indelning förenklar analysen är den också 
logiskt försvarbar i det att momentsömnad var den dominerande 
befattningen (377 anställda) och skiljde sig från de övriga 
genom stark maskinbundenhet, monotoni och tempobetoning. Sy
maskinerna var omoderna, därigenom tungarbetade och bullri
ga. Belastningsskador och stress var alltså i högre grad ut
märkande för denna befattning än för övriga. Maskinbundenhe
ten kombinerad med bullernivån minskade också denna anställ
ningsgrupps kontakter med varandra och med andra arbetare i 
fabriken. 

övriga befattningar innehöll fler manuella moment, var mindre 
maskinbundna, innebar genomsnittligt lägre bullernivå och till-
lät därigenom även fler kontakter arbetare emellan. 

Den subjektiva bedömningen av befattningarnas arbetsinnehåll 
motsvaras också av en högre tillfredsställelse med den totala 
arbetsmiljön hos gruppen övriga. Betakoefficienten är .17. 
Befattningen har ingen självständig inverkan på endagsfrånva-
ron (b = .03) men återkommer i en mer betydelsefull roll när 
det gäller flerdagsfrånvaron. 

Andra faktorer som påverkar upplevelsen av arbetsmiljön är 
ålder och arbetarmedvetande. 
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12.1.3 Arbetarmedvetande 

Ett steg till vänster i modellen i figur 26 återfinns graden 
av arbetarmedvetande. Faktornhar i förhållande till tidigare 
analyser, där hänsyn ej tagits till arbetsmiljöexterna fak
torer, förlorat en del av sin betydelse. Den direkta effekten 
som tidigare var .21, har nu sjunkit till .12. Variabelns in
direkta effekter, tidigare skattade till .10 minimeras nu på 
grund av de små direkta effekterna hos arbetstillfredsställel
se och upplevelse av arbetsmiljön. De sammanlagda indirekta 
effekterna blir inte större än .02. Skälen till att arbetar-
medvetandets inverkan på frånvaron försvagats framgår också 
av modellen. 

Variationer i medvetande är således starkt påverkade av ålder, 
skolutbildning och social bakgrund. De yngre, de med längre 
utbildning och de som växt upp i arbetar- eller överklasshem 
har högre medvetande. Ålderns och utbildningens samband med 
medvetandet är knappast svåra att förstå. Däremot tarvar 
kanske överklassbakgrundens betydelse en förklaring. Vi har 
tidigare diskuterat fenomenet att socialgrupp etts barn har 
högre endagsfrånvaro. Det antogs då att förklaringen låg i 
den relativa deprivation som kunde bli följden av en sådan 
uppväxt kombinerad med ett tungt och dåligt betalt arbete. 
Nu tycks det snarare vara så att individer med bakgrund i 
socialgrupp 1 har en mera radikal syn på arbetarkollektivets 
villkor och behov. Detta medvetande kan ha uppstått som en 
effekt av relativ deprivation men kan också vara en produkt 
av ett politiskt medvetande sammanhängande med frigörelse 
från den egna klassen och självvald proletarisering, en in
te ovanlig företeelse under slutet av 60- och början av 70-
talet. 

För att återgå till huvudfrågan kan vi alltså konstatera att 
den minskade betydelse variabeln arbetarmedvetande har i den 
utvidgade modellen betingas av dess samvariation med ålder, 
skolutbildning och social bakgrund. Delar av den högre från
varon beror således inte på högre medvetande utan på att 
gruppen med högt medvetande innehåller relativt sett fler 
yngre arbetar/överklassbarn med lång utbildning. 

Ytterligare en faktor av betydelse för arbetarmedvetandet är 
individens ekonomiska situation. En svag ekonomisk ställning 
följs ofta av ett högre medvetande, vilket vi kan se i följande 
tabell: 
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Tabell 57 Arbetarmedvetande efter ekonomisk buffert. Procent och 

absoluta tal. 

Ekonomisk 
Arbetar buffert 
medvetande Ingen/ 

Någon God 

Högt 66 52 

(162) (97) 

Lågt 34 48 

(82) (90) 

100 100 

244 187 

Mönstret i tabellen följer den traditionella materialistiska 
föreställningen att det samhälleliga varat (främst den ekono
miska erfarenheten) bestämmer medvetandet. Detta samband döljs 
dock i modellen (figur 26) eftersom ekonomisk buffert där ingår 
som ett bland flera förhållanden som vägs samman till index 
över individens försörjningssituation. Det är framför allt de 
sammanboende som genomsnittligt har högre medvetande, varför 
relationen mellan försörjningsindex och medvetande blir när
mast neutral. 

Vi har ovan konstaterat att olika bakomliggande faktorer ut
övar inflytande på graden av arbetarmedvetande. Härigenom 
minskar variabelns direkta effekt på endagsfrånvaron i förhål
lande till tidigare redovisade analyser. Dock kvarstår en re
lativt stark inverkan av arbetarmedvetande på denna frånvaro 
när övriga faktorer hållits konstanta. Man kan alltså säga 
att de medvetna, allt annat lika, oftare var frånvarande i 
endagoperioder. 

12.1.4 Försörjningssituation 

Skillnader i försörjningssituation tycks variera starkt med 
endagsfrånvaro. Hushållstyp (sammanboende/ej sambo), före
komst av barn samt ekonomisk situation har kombinerats till 
detta index, som därigenom anger vilken försörjningsbörda in
dividen har att bära. Den som är ensamstående med barn och 
saknar ekonomisk buffert befinner sig i den mest besvärliga 
försörjningssituationen, medan den som är sammanboende utan 
barn och har ekonomiska marginaler upplever den gynnsammaste 
försörjningssituationen. Den insats en tyngre försörjnings
börda kräver av individen leder enligt analysen till en stark 
förhöjning av endagsfrånvaron. Betakoefficienten är -.18 vil-
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ket motsvarar en skillnad mellan extremkategorierna av 3,5 
dagar i endagsfrånvaron per år. Vi tolkar dessa effekter, 
som uttryck för det ansvar, den belastning och förslitning 
som en tyngre försörjningsbörda medför. 

Bakgrunden till skillnader i försörjningssituation står i 
sin tur att finna i individens ålder och till viss del ut
bildning (signifikansnivå .06). De yngre och de med kortare 
utbildning har inte oväntat en tyngre försörjningsbörda. 

Ålderns starka inverkan på försörjningssituationen hänger 
troligtvis samman med livscykelförändringar, som är spe
ciella för kvinnor. Mellan äldre och yngre kvinnors familje
bildningsperioder har synen på samlevnad förändrats och fe
nomenet ensamstående yrkesarbetande kvinnor har blivit en 
allt vanligare företeelse. Även om det när dessa rader 
skrivs återigen är på modet att sammanbo eller gifta sig, 
kommer förmodligen enförälderhushållen i fortsättningen 
att utgöra en betydande del av alla hushåll. Härigenom komp
liceras en variabel som försörjningssituation samtidigt som 
den ökar i betydelse för analyser av detta slag. 

Man kunde tänka sig att även individens sociala bakgrund borde 
inverka på försörjningssituationen, åtminstone den del som 
mäter ekonomisk trygghet. En sådan inverkan finns också. In
divider uppväxta i tjänstemanna- eller jordbrukarhem, dvs i 
huvudsak socialgrupp 2, har i större utsträckning en ekono
misk buffert medan en bakgrund i socialgrupp 1 eller 3 inte 
tycks ge samma marginal. 

Här har vi ytterligare en indikator på kvinnornas med bakgrund 
i socialgrupp 1, uppbrott från den egna klassen.Förutom att de 
sökt sig till ett industrijobb och bär på radikala arbetarvär-
deringar har de tydligen också brutit ekonomiskt med sin bak
grund. Det vore annars normalt att rötter i samhällets mest 
belönade skikt gav goda möjligheter till ekonomisk trygghet. 
Skillnaderna mellan de olika socialgrupperna, särskilt när man 
kontrollerar för ålder och utbildning är dock så små att de 
försvinner när den ekonomiska ställningen räknas in i försörj
ningsindex. Eftersom antal barn och hushållstyp inte har några 
samband med social bakgrund blir resultatet att någon relation 
mellan social bakgrund och försörjningssituation inte etable
ras. 
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Vi har tidigare konstaterat att en tung försörjningsbörda 
påverkar arbetstillfredsställelsen i negativ riktning. Den 
indirekta effekt på endagsfrånvaron som därigenom uppstår 
blir dock liten (-.003). 

Försörjningssituationen samvarierar även med individens alter
nativa sysselsättningsmöjligheter, så att lättsammare försörj
ningsförhållanden ofta uppträder samtidigt som sysselsättnings
alternativen bedöms positivare. Det är svårt att fastställa en 
definitiv kausal riktning mellan dessa variabler. Deras samva
riation kan bero på att båda påverkas på likartat sätt av va
riabler utanför modellen. Den rimligaste tolkningen måste än
då anses vara att försörjningsbördan låser individen till be
gränsade handlingsalternativ på arbetsmarknaden. Möjligheten 
att t ex vara hemarbetande är, för den ensamstående modern 
utan ekonomiska resurser, närmast obefintlig. Den som är 
sammanboende med goda ekonomiska resurser är knappast tvin
gad att flytta för att få ett arbete utan kan invänta en 
bättre arbetsmarknadssituation på hemorten. 

Dessa antaganden kan läggas till grund för att rikta den 
kausala vektorn från försörjningssituation till alternativa 
sysselsättningsmöjligheter, vilket medför att en indirekt 
effekt på endagsfrånvaron uppstår. Denna fås genom produkten 
av betakoefficienterna mellan frånvaro och alternativ syssel
sättning respektive alternativ sysselsättningssituation och 
försörjningssituation (.14 x -.11 = -.02). Adderas till den
na några smärre indirekta effekter (bl a via arbetarmedvetande) 
blir försörjningssituationens totala effekt på endagsfrånvaron 
-.19. 

12.1.5 Alternativ sysselsättningssituation 

Individens valmöjligheter vid anställningstillfället kan antas 
ange hur frivillig den accepterade anställningen är. Den som 
upplever Algots-jobbet som enda alternativ till flyttning eller 
osäker AMS-utbildning, tar anställningen under ett visst mått 
av tvång. Tvånget innebär att individen börjar ett arbete som 
passar henne mindre bra fysiskt och psykiskt, med ökad frånvaro 
som följd. Koefficienten, som anger sysselsättningssituationens 
betydelse har storleken -.13, vilket motsvarar en skillnad mel
lan variabelns extremkategorier på 1,4 dagar per år. 
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Tvångssituationen tycks vara vanligast förekommande bland yngre 
och bland dem som befinner sig i en besvärlig försörjningssitua
tion. Detta framgår av pilarna från variablerna ålder (b = .31) 
och försörjningssituation (b = .14). Det finns dock en viss 
osäkerhet i dessa samband som bottnar i den beroende variabelns 
metriska kvalitet. Vi har mätt alternativ sysselsättning genom 
att fråga vad respondenten tror att hon skulle ha gjort om inte 
anställningen vid Algots kommit till stånd. Därefter har frågan 
omskalats till ett tregradigt mått på det upplevda arbetsmark
nadstvånget vid anställningstillfället. En sådan skala är att 
betrakta som en ordinal skala och bör egentligen inte användas 
som beroende variabel i den typ av Anova-analys som används här. 

12.1.6 Skolutbildning 

Individens skolutbildning har ingen direkt inverkan på endags-
sjukfrånvaron. Däremot utgör den en relativt stark mellankom-
mande variabel mellan ålder och försörjningssituation respek
tive arbetarmedvetande. 

Härigenom får utbildningen en indirekt effekt på endagsfrån-
varon via dessa senare variabler. Längre utbildning hänger 
inte omväntat samman med en fördelaktigare försörjningssitua
tion vilken i sin tur påverkar frånvarotalet negativt. Den in
direkta effekten blir (.13 x -.18 = -.02). En längre utbild
ning tycks samtidigt höja arbetarmedvetandet vilket leder till 
en indirekt höjning av endagsfrånvaron. Storleken på denna 
koefficient blir också modest (.20 x .12 = .02) Eftersom 
effekterna är ungefär lika stora men har motsatt verkan blir 
den totala indirekta effekten av skolutbildning nära noll. Man 
kan fråga sig varför en variabel som varken har någon direkt 
eller sammanlagd indirekt effekt på den beroende variabeln 
överhuvud taget behandlas i analysen. Skälet är att modellen 
blir fullständigare och ökar förståelsen för hur de olika de
larna i ett sammansatt system inverkar på varandra. Det fak
tum att multipliceringen av redan från början små koefficien
ter leder till produkter som närmar sig noll bör inte hindra 
oss att för fullständighetens skull redovisa en traditionellt 
så välbevakad variabel som utbildningsnivå. 
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12.1.7 Social bakgrund 

När den sociala bakgrundens betydelse för frånvaron tidigare 
diskuterades framkom att överklass- och jordbrukarbarn hade 
ovanligt hög respektive låg endagsfrånvaro. I försöken att 
tolka dessa resultat konstaterades att relationen mellan so
cial bakgrund och arbetarmedvetande var central. I analysmo
dellen (figur 26) framgår också att ett signifikant samband 
mellan variablerna föreligger. Det är jordbrukarnas och mellan-
tjänstemännens barn som har låga värden på medvetandeindex 
medan överklass- och arbetarbarnen har höga. De tolkningar 
som tidigare diskuterats - den protestantiska etiken för 
jordbrukarbarnen samt klassuppbrottet för överklassbarnen -
tycks äga en viss rimlighet. Tjänstemannabarnens omedveten
het kan orsakas av oklara politiska/ideologiska budskap i 
uppväxtmiljön. Individerna med arbetarklassbakgrund uppvisar 
ett traditionellt klassbeteende. 

Det är också möjligt att formulera tolkningen av sambandet 
mellan social bakgrund och arbetarmedvetenade på ett annat 
sätt. Man kan tänka sig en motsättning mellan å ena sidan 
att betrakta arbetet som en överordnad plikt - man skall 
göra rätt för sig som samhällsmedborgare eller biologisk 
varelse oavsett vilka villkor detta sker under - och å andra 
sidan att se arbetet som en social aktivitet där arbetskraft 
köps och utnyttjas under vissa givna villkor, som aktörerna i 
i viss utsträckning kan påverka själva. Tjänstemän bundna till 
staten och bönder till jorden skulle lättare bibringa sina barn 
uppfattningen av arbetet som en villkorslös plikt. Arbetar- och 
överklassföräldrarna skulle snarare prägla en bild av arbetet, 
som en villkorlig överenskommelse på en marknad för försäljning 
och köp av arbetskraft. Om innehållet i socialisationen kring 
arbetets väsen är av det senare slaget läggs grunden för ett 
mera välutvecklat arbetarmedvetande. 

Oavsett vilken av tolkningarna som ligger sanningen närmare 
- de kanske delvis kompletterar varandra - uppstår en indirekt 
inverkan av social bakgrund via arbetarmedvetande på endagsfrån
varo. 

Den social bakgrunden sammanhänger också med individens ålder. 
Personer med jordbrukarföräldrar är ofta äldre medan de yngre 
oftare har arbetar- eller överklassbakgrund. Karaktären hos 
och innebörden av detta samband diskuteras längre fram under 
rubriken "Ålder via social bakgrund". 
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I modellen finns också angiven en svag direkt effekt av social 
bakgrund på frånvaron. Den ligger i linje med tidigare resone
mang om den sociala bakgrundens möjliga betydelse för hälsan, 
dvs att en socialt mer gynnad miljö (map mat? bostad osv) har 
betydelse för hälsotillståndet hos de uppväxande barnen. Tjäns
temanna- och jordbrukarhemmen skulle sedda från denna aspekt 
av resultaten att döma vara mest gynnsamma. Återigen avviker 
dock socialgrupp 1 barnen och måste särbehandlas. Trots att 
de förmodligen kommer från samhällets mest gynnade skikt och 
trots att vi genom införandet av variabeln arbetarmedvetande 
kontrollerat för en eventuellt subjektiv inverkan på frånvaro
nivån, har gruppen den högsta endagsfrånvaron. En möjlig förkla
ring är att en besvikelse över den lott man tilldelats finns 
utbredd i gruppen. En besvikelse som inte tar vägen över med
vetande eller missnöje med arbetsmiljön. Kanske en känsla av 
att vara malplacerad. 

Möjligt är också att beroendet av anställningen inte är lika 
utpräglat i denna grupp som bland övriga anställda. Man kan 
tänka sig att anställningen på Algots upplevs som tillfällig 
och att man på sikt kommer att söka sig till andra arbeten 
eller studier. Frånvarons allmänna variation med konjunktu
rerna tyder på att det relativa beroendet av anställningen 
påverkar frånvaron. Ett starkt beroende tenderar att pressa 
ned frånvaron och tvärtom. 

Avsikten med det resonemang som förts ovan är att bidra till 
förståelsen av tänkbara samband mellan social bakgrund och 
frånvaro. Slutsatserna kan dock inte ges någon större emfas 
eftersom bakgrundens effekt på frånvaron inte uppfyller vårt 
signifikanskrav (.05-nivån). Vid en dikotomisering av den 
sociala bakgrunden i kategorierna överklass/arbetare och 
medelklass/jordbrukare uppfylls dock detta krav, men styr
kan i effekten är trots det inte överväldigande. Totalt får 
den sociala bakgrunden en effekt på endagsfrånvaron av 
(-.11 +(-.02) = -.13), vilket motsvaras av en skillnad mel
lan extremgrupperna på cirka 1,9 dagar/år. 

12.1.8 Ålder 

Det samband mellan ålder och endagsfrånvaro som vi tidigare 
funnit, kvarstår i huvudsak när variabeln ingår i den full
ständiga modellen. Förutom den direkta inverkan (-.18) på 
frånvaron där endagsfrånvarotillfällena sjunker med stigande 
ålder har åldern ett antal indirekta effekter, vilka redo
visas i det följande. 
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Ålder via anställningstid 

Inte oväntat beror anställningstidenslängd delvis på åldern. 
Detta är det naturliga förhållandet. Dock kunde man med den 
speciella inriktningen av rekryteringspolitiken24), med före
träde för de äldre, kunnat förvänta sig ett mindre markant 
samband. Så är alltså inte fallet utan äldre kvinnor har ock
så längre anställningstid. Möjligen säger detta något om 
Algots förmåga att på denna punkt hålla ingångna avtal. För 
analysens del blir konsekvensen att åldern får en indirekt 
effekt på frånvaron av storleken (.34 x -.17 = -.06). 

Alder via försörjningssituation 

Med stigande ålder minskar barnens förekomst i hushållen sam
tidigt som ekonomin stabiliseras. Ensamstående mödrar är som 
tidigare nämnts pga konvention och kultur också en relativt 
ung företeelse. Åldern får därför en stark effekt på variabeln 
försörjningssituation och härigenom en indirekt effekt på från
varon (.33 x -.18 = -.06). Men eftersom försörjningssituatio
nen också påverkar medvetandet erhålls ytterligare en indirekt 
effekt längs denna kausalkedja. Effekten blir dock inte större 
än .004. Den dubbla indirekta effekten av kedjan ålder - för
sörjningssituation - arbetstillfredsställelse - frånvaro före
kommer också liksom trippeleffekterna ålder - försörjnings
situation - medvetande - arbetstillfredsställelse/arbetsmiljö 
- frånvaro och fyrstegseffekten ålder - försörjningssituation -
medvetande - arbetsmiljö - arbetstillfredsställelse och från
varo. De koefficienter som motsvarar dessa effekter är dock 
av mindre betydelse. 

Ålder via arbetarmedvetande 

Arbetarmedvetandet avtar med stigande ålder. Effekten är rela
tivt stark. Vi har tidigare i kapitlet om medvetandet och även 
på andra ställen i texten diskuterat detta som ett generations
fenomen och ett strukturellt fenomen. Ungdom förknippas ofta 
med radikalism och en kritisk hållning. De strukturella för
utsättningarna för ett kritiskt medvetande (utbildning, arbets
marknadsförhållanden, familjeförhållanden) är förmodligen gynn
sammare för dagens unga kvinnor än för gårdagens. När medvetan
det avtar med åldern medför detta också att endagsfrånvaron 
sjunker. Den indirekta effekten blir (-.24 x .12 = -.03). Såda
na effekter uppstår också i nästa led via medvetandets inverkan 
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på arbetstillfredsställelse och upplevelse av arbetsmiljön. 
Av samma skäl som tidigare är dessa effekter av mindre bety
delse. 

Ålder via skolutbildning 

Utbildningsvariabeln har tudelats i klasserna kort respektive 
lång utbildning. Kort innebär folkskola som mest och lång ut
bildning innebär minst grundskola. Detta torde vara en rimlig 
indelning eftersom den erbjuder en metriskt enkel variabel med 
värdena noll och ett. Sammanslagningen av gymnasium och grund
skola till en kategori får motiveras av att dessa utbildnings
vägar har en likartad uppbyggnad som skiljer sig från folksko
lans både till innehåll och omfattning. Denna indelning har 
konsekvensen att ålder mycket starkt samvarierar med utbild
ning eftersom skolsystemet utbyggts fortlöpande under 1900-
talet De äldre har ofta kort utbildning medan de som föddes 
på 50- och 60-talen erbjudits mer omfattande utbildningsmöj
ligheter. Den ökade utbildningen höjer medvetandet vilket inte 
bör förvåna - bland de vanligaste argumenten bakom utbildnings
reformer har varit att utbildning ökar individens förmåga till 
självständigt, medvetet handlande. Det kanske inte med nödvän
dighet är den kognitiva aspekten hos utbildning som betyder 
mest för arbetarmedvetandet. (Jag ver mer - förstår mer -
blir medveten). En affektiv aspekt (Jag har utbildning - jag 
betyder något - jag har rätt att säga ifrån) kan vara minst 
lika verkningsfull. 

Ett högt medvetande hänger, som tidigare konstaterats, samman 
med en högre endagsfrånvaro och variablen ålder får här ytter
ligare en indirekt effekt motsvarande (-.75 x .20 x .12 = 
- . 0 2 ) .  

Medvetandenivåns inverkan på arbetstillfredsställelse och upp
levelse av arbetsmiljö skapar ytterligare stigar längs vilka 
ålderns betydelse manifesteras. Den summerade effekten av dessa 
orsakskedjor imponerar inte. Däremot är deras närvaro teoretiskt 
spännande därför att de åskådliggör dialektiska övergångar från 
en bakgrundsfaktor som ålder till en resursfaktor som utbildning, 
vidare till idéplanet (arbetarmedvetande) och via upplevelse
planet (arbetstillfredsställelse) över till handlingsplanet -
endagsfrånvaro. 
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Alder via sysselsättningssituation 

Ytterligare en indirekt effekt av ålder uppstår på grund av de 
äldres gynnsammare sysselsättningssituation. De yngre kvinnorna 
befann sig oftare i den situationen att de tvingades kalkylera 
med en flyttning om de inte erhöll anställningen vid Algots. Så
dana förutsättningar sammanhänger med en något högre endagsfrån-
varo. Den indirekta effekten blir -.04. 

Alder via social bakgrund 

Samtidigt som en individ föds tillskrivs hon bland annat egen
skaperna ålder och social ursprung. Födelseåret ges av tideräk
ningen, medan individens sociala ursprung till stor del blir en 
konsekvens av utvecklingsnivån i det land och på den plats hon 
råkar födas. I ett agrart samhälle kommer föräldrarna troli
gen att vara bönder medan ett postindustriell företrädesvis 
erbjuder en föräldrageneration av tjänstemän. Utvecklingsnivån 
och utbudet av sociala bakgrunder betingas härigenom av när i 
tiden vi studerar ett samhälle. Födelseår och socialt ursprung 
är alltså båda förknippade med tidens gång. På detta sätt präg
lar tidsandan i dubbel bemärkelse varje generation. 

Tiden är alltså att betrakta som en bakomliggande variabel i 
förhållande till ålder och social bakgrund och dess påverkan 
på båda variablerna samtidigt producerar ett statistiskt sam
band dem emellan. Detta samband kan dock inte betraktas som 
kausalt. En individs ålder kan inte påverka den sociala sam
mansättningen liksom variationer i den sociala strukturen inte 
kan bestämma hur gammal en individ är. 

Sambandet mellan variablerna ålder och social bakgrund marke
ras i modellen därför med en böjd linje utan angivande av kau
sal riktning. Därmed skall heller inga indirekta effekter via 
variablerna ifråga beräknas. 

12.1.9 Sammanfattning 

Summan av ålderns indirekta effekter blir -.20, alltså något 
större än den direkta effekten. Utan ett stiganalytiskt till
vägagångssätt skulle således ålderns betydelse för endagsfrån-
varon underskattas med ungefär hälften. Förhoppningsvis har 
också artskilda effekter med detta tillvägagångssätt isole-
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rats från varandra. Man kan tänka sig att ålderns direkta 
effekt representerar en medicinsk inverkan på frånvaron (ju 
yngre desto vanligare med korta sjukfall) medan dess indirekta 
effekter representerar en social inverkan på frånvaron (ju 
yngre desto oftare en social situation som tenderar att pro
ducera högre frånvaro). Ålderns totala effekt blir (-.18 + 
(-.20) = -.38), vilket gör den till den variabel i modellen 
som har störst betydelse för endagsfrånvarons variationer. 

Vi kan efter denna genomgång av modellens empiriska tillämp
ning på endagsfrånvaron konstatera att de variabler som bely
ser arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse, dvs de som är 
förknippade med arbetsplatsen har mycket liten betydelse för 
variationer i endagsfrånvaron. 

De variabler som har betydelse avspeglar i stället indivi
duella egenskaper samt strukturella betingelser nu och i in
dividens bakgrund. Man kan alltså hävda att endagsfrånvaron i 
huvudsak har bestämts av förhållanden utanför själva arbets
platsen, framför allt ålder, medvetande och allmän livssitua
tion. Vi återkommer med en diskussion och värdering av dessa 
resultat efter den genomgång av analysen av flerdagsfrånvaron 
som följer nedan. 

12.2 Flerdagsfrånvaro 

Exakt samma kausala modell som konstruerats för endagsfrån
varon har tillämpats vid prövningen av flerdagsfrånvarons be
stämningsfaktorer (se figur 27). Detta har som främsta grund 
intresset att kunna jämföra de olika frånvaroformernas orsaks
bilder. Eftersom variablerna i modellen redan är kända och 
sättet att resonera kring resultatet redan presenterats, kom
mer den textmässiga behandlingen av flerdagsmodellen att ra
tionaliseras så långt det är möjligt. Det är inte bara läsa
ren som riskerar att tröttas av denna effektexegetik. 

Vad som momentant kan observeras i flerdagsmodellen i förhål
lande till modellen för endagsfrånvaron är en förskjutning av 
tyngdpunkten från omgivningsfaktorer till arbetsplatsfaktorer. 
Den starkaste enskilda direkta effekten (jämsides med försörj
ningssituationen) är effekten av arbetstillfredsställelse. Ju 
högre arbetstillfredsställelse desto lägre frånvaro. Även upp
levelsen av arbetsmiljön har en signifikant effekt på frånvaron, 
drygt hälften så stor. 
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Figur 27 En sammanfattande analys av flerdagsfrånvaron. Stigkoeffictenter 

och förklarad varians beräknad med MCA-analys. Koefficienter inom 

parentes är ej signifikanta pä 5-procentnivån. 
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Variabeln arbetsuppgift hänger samman med flerdagsfrånvaron så 
att momentsömmerskorna har lägre frånvaro. Detta kan verka o-
rimligt eftersom dessa sysslor tidigare beskrivits som de för
modligen tyngsta i fabriken, vilket också sambandet med arbets-
miljöindex tyder på. Orsaken till att denna arbetargrupp ändå 
har en lägre genomsnittlig flerdagsfrånvaro torde vara fö
retagets personalpolitik. Han har placerat de yngre eller de 
med lägre frånvaro, vilket tillvägagångssätt som brukats är 
inte känt, i sömmerskearbete, medan individer med medicinska 
problem, långa sjukskrivningar, flyttats till eller placerats 
i andra arbetsuppgifter. Sådana frånvaroskillnader har alltså 
inte med arbetsmiljöer i sig att göra utan med en selektion 
av individer till en viss arbetsmiljö. Företagets och i viss 
utsträckning den enskildes intressen kan styra denna selektion. 

Det är nödvändigt att ett sådant urval av individer till olika 
befattningar kan kontrolleras eftersom det ofta leder till att 
sambanden mellan arbetsmiljö och frånvaro underskattas eller 
tenderar att suddas ut.^^I detta sammanhang kan vi således 
bortse från en sådan risk och i stället konstatera att de 
variabler som beskriver individens upplevelse av arbetet har 
en stark inverkan på flerdagsfrånvaron. 

Arbetarmedvetandet uppträder på samma sätt som vid tidigare 
steg i analysen av flerdagsfrånvaron. Denna tycks sjunka med 
ökat medvetande. Betakoefficienten är något större men med 
omvänd riktning jämfört med endagsmodellen. Tänkbara tolk
ningar till denna scenväxling diskuteras i avsnitt 10.5 sid 
126-129 och repeteras inte här. Den totala effekten av arbe
tarmedvetandet reduceras dock avsevärt av de indirekta effek
ter som uppstår via arbetstillfredsställelse och upplevlese 
av arbetsmiljön. De indirekta effekterna blir nu relativt sto
ra genom de starka direkta effekter dessa variabler har. Efter
som ett starkt medvetande följs av lägre tillfredsställelse 
och en mer negativ upplevelse av arbetsmiljön höjs härigenom 
frånvaron. Precis som i de tidigare begränsade analysmodeller
na spelar arbetarmedvetandet således dubbla roller i sitt för
hållande till flerdagsfrånvaron. Härigenom blir dess totala 
effekt endast -.02. 

Bland de övriga variablerna i modellen är det endast den som 
avspeglar individernas försörjningssituation vars direkta 
effekt överskrider signifikansgränsen. En mindre betungande 
försörjningssituation är ofta kombinerad med en lägre fler-
dagsfrånvaro. Tillsammans med de indirekta effekter som upp
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står via arbetstillfredsställelse och arbetarmedvetande blir 
försörjningssituationens totala effekt -.25. 

Ålder, som för endagsfrånvarons del dominerade bilden intar 
nu en mindre framträdande position. Den direkta inverkan på 
flerdagsfrånvaron är positiv, de äldres är högre. Åldrandets 
naturliga konsekvenser för hälsotillståndet tycks här slå 
igenom. Sambandet är dock inte tillräckligt starkt för att 
avvika från en möjlig slumpeffekt. För övrigt behåller åldern 
sin plats som viktig bakgrundsvariabel och har härigenom ett 
antal indirekta effekter på frånvaron, framför allt genom 
ålderns betydelse för försörjningssituationen och upplevelsen 
av arbetet. Den totala effekten av ålder bringas genom dessa 
ned till .02, vilket överensstämmer med våra tidigare resul
tat (se 11.1.1), där inget samband mellan ålder och flerdags-
frånvaro kunnat skönjas. Här visas återigen stiganalysens 
förmåga att avslöja vad som är bakom det som synes vara. 

Ett annat sätt att tolka analysens resultat än denna empiriskt 
präglade jämförelse av olika variablers självständiga betydel
ser och inbördes beroenden, är att fundera över vad den empi
riska analysen säger oss på ett mer allmänt teoretiskt plan 
om de mänskliga beteenden och attityder vi studerat. En så
dan reflektion bör rimligen göras i ljuset av den teoretiska 
modell arbetet tagit sin utgångspunkt i. Innan vi i kapitel 
13 återknyter till utgångspunkterna i avhandlingen för en 
tolkning av analysresultatet, måste dock frågan resas: Hur 
pålitligt är detta resultat? Vilka tänkbara invändningar mot 
dess giltighet kan anföras? I det följande skall tre sådana 
möjliga invändningar beröras. 

12.3 Analysens rimlighet 

12.3.1 Analysmodellens omfång 

En första tänkbar invändning som kan resas är att den kausala 
modellens omfång överskrider vad som kan anses statistiskt tro
värdigt. Relationerna mellan variabler i modellen blir så många 
att de samlade osäkerheterna i dessa får den kausala strukturen 
att mjukna. 

Det är svårt att av statistiker få entydiga svar på invänd
ningar av detta slag. Man får lätt uppfattningen att opinio
nen bland dem är väldigt splittrad i frågan om kausala model
lers berättigande överhuvud taget. För vissa företrädare för 
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ämnet, särskilt de som själva arbetar med statistiska till-
lämpningar av kausala modeller, bör vår modell knappast vålla 
bekymmer. Andra statistiker däremot skulle förhålla sig mer 
tvekande, kanske tom kallsinniga. Ett sätt att pröva om 
modellens omfång har någon betydelse för styrkan och rikt
ningen i relationerna mellan variablerna är att - minska om
fånget. Genom att decimera modellen med de variabler som 
visat sig ha mindre direkt inverkan på beroendevariablerna, 
kan dess omfång begränsas och man kan pröva om de kvarståen
de oberoende variablerna behåller sin relativa styrka, dvs 
om dessas betakoefficienter påverkas i nämnvärd grad. För 
att förenkla proceduren medtas endast variablernas direkta 
effekter på beroendevariabeln. 

Som framgår av figur 28 förändras analysresultatet inte nämn
värt av en reduktion av antalet variabler i modellen. Några 
av variablerna ökar något i styrka. Dessa "övertar" de ej 
medtagna variablernas effekter, vilket snarast visar på 
bristen hos reducerade modeller, än osäkerhet i utvidgade. 
Riktningar och inbördes styrkeförhållanden kvarstår dock oför
ändrade. Någon fara att tillskriva variabler effekter de inte 
har tycks alltså inte föreligga i den omfångsrika analysmo
dellen. 

En andra invändning som skulle kunna hävdas är att det interna 
bortfallet i en modell av denna storlek minskar resultatens 
tillförlitlighet. Det interna bortfallet är förvisso stort. 
Problemet har tidigare diskuterats och åtgärdats men har accen
tuerats i analysens sista steg där ytterligare variabler fo
gats till den kausala strukturen. Totalt, om man medräknar de 
indikatorer index baseras på,summerar antalet variabler i mo
dellen till 34. Risken blir stor att respondenten kan ha mis
sat någon av de enkätfrågor som ger underlag till dessa va
riabler. Det räcker med att information saknas på en av va
riablerna för att respondenten skall uteslutas helt ur analysen. 
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Figur 28 Analys av endags- och flerdagsfrånvaron med ett begränsat antal 

variabler. Beräkningar med hjälp av MCA-analys. 
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Det bästa sättet att undvika internbortfallsproblem är natur
ligtvis att följa upp och kontrollera hur enkäter är ifyllda, 
samt i förekommande fall ta kontakt med respondenten för komp
lettering av formuläret. Sådana operationer vidtogs också i 
denna undersökning men p g a tids- kostnads- och praktiska 
skäl i något för begränsad omfattning. 

En annan möjlighet (se t ex Korpi 1978 s 377) är att tillämpa 
en slags logisk datakomplettering i efterhand. Man bedömer då 
på varje fråga vad ett icke-svar kan innebära. Om frågan i en
kätformuläret gäller t ex förekomsten av buller på arbetsplat
sen tolkas ett icke-svar som ett nekande svar, 'det förekommer 
inte buller på arbetsplatsen'. En komplettering av saknade data 
efter dessa principer har företagits och analysen av en- och 
flerdagsfrånvaron har repeterats på detta konstruerade material. 
Resultatet blir då följande. 

ÂLDER-
24 

ANSTÄLLNINGSTID 

FÖRSÖRJNINGS
SITUATION 

ARBETS-
TILLFREDSTÄLLELSE 

ENDAGS-

FRÄNVARO 
ARBETAR-

MEDVETANDE 

ARBETSMILJÖ 

SYSSELSÄTTNINGS
SITUATION 

ARBETSUPPGIFT 

SOCIAL 
BAKGRUND* 

C^.IO) 

Figur 29 Analys av endagsfrånvaro med kompletterande data 

som underlag. Beräkningar med hjälp av MCA-analys. 
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Figur 30 Analys av flerdagsfrånvaro med kompletterande data 

som underlag. Beräkningar med hjälp av MCA-analys. 

För att underlätta en jämförelse med de resultat som redovisats 
tidigare har endast direkta relationer till de beroende variab
lerna beräknats. 

En översiktlig sammanlikning av resultatet i figur 29 och 30 med 
de resultat som redovisats i figur 26 och 27, ger vid handen att 
inga markanta skillnader föreligger. När det gäller endags-
frånvaron har ålderns och sysselsättningssituationens effekter 
ökat något medan arbetarmedvetandets har avtagit något. Flerdags-
frånvaron betingas i något mindre grad av arbetstillfredsställel
se och försörjningssituation medan ålder ges en svagt ökad be
tydelse. 

På det hela taget står sig dock de huvudresultat som den tidi
gare ,icke datakompletterade analysen,gett vid handen. De fak
torer som dominerar i den ena analysvarianten dominerar också 
i den andra. Vår slutsats måste därför bli att det i och för 
sig stora internbortfallet som uppstår vid prövningen av den 
fullständiga analysmodellen inte har någon avgörande betydelse 
för det empiriska resultatet och härmed inte heller för de 
slutsatser detta kan generera. 
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12.3.2 Analysmodellens struktur 

En tredje tänkbar invändning rör modellens struktur. Dess ut
seende har motiverats i avhandlingens inledning och även löpande 
i texten. En tänkbar variation av modellens uppbyggnad har dock 
aldrig berörts. Antag att frånvaron inte betraktas som en be
roende utan som en oberoende variabel. Ur teoretisk synpunkt 
är det inte omöjligt att argumentera för en omvänd kausal rela
tion mellan t ex flerdagsfrånvaro och arbetstillfredsställelse. 
En lång årlig frånvaro kunde antas minska möjligheterna att upp
skatta arbetet, göra det svårare att komma in i arbetet och dess 
gemenskap samt skapa känslan att det vore lika bra att säga upp 
anställningen. 

Individer med lång frånvaro skulle under dessa antaganden vara 
otillfredsställda med arbetet, just pga den långa frånvaron. 
Eftersom vissa har en relativt hög frånvaro skulle denna genom 
sin omfattning kunna producera det samband mellan arbetstill
fredsställelse och flerdagsfrånvaro som etablerats. 

Kausalitet avgörs oftast genom en bestämning av när i tiden en 
variabel uppträder eller förändras. Skulle den regeln följas 
vore vi tvungna att acceptera den formulering av kausaliteten 
som getts ovan. Frånvaron mättes nämligen under år 1975 medan 
arbetstillfredsställelsen mättes via enkäter våren 1976. I 
analysen har dock antagits att tillfredsställelsen är ett 
relativt konstant tillstånd som formats och lagrats under 
längre tid, vilket dess beroende av åldern delvis talar för. 

Ett sätt att pröva om mothypotesen - frånvaron bestämmer 
tillfredsställelsen - äger någon rimlighet är att helt enkelt 
utesluta de individer som har extremt hög frånvaro ur analy
serna. Om förhållandet mellan arbetstillfredsställelse och 
flerdagsfrånvaro verkligen har det utseende som ursprungligen 
antagits borde det vara okänsligt för bortfallet av denna 
extremgrupp. De individer som har mindre än 56 dagars flerdags
frånvaro kan t ex väljas ut för att testa ursprungshypotesens 
rimlighet. Gränsen 55 dagar eller mindre är lämplig eftersom 
den markerar 25 procent av det antal arbetsdagar per år som 
frånvaron relateras till. Skillnaderna i medelvärde och sprid
ning map flerdagsfrånvaron blir självklart stor mellan grup
perna. Lågfrånvarogruppen har ett medelvärde på 15,2 dagar 
per år samt en spridning på 14,0 dagar medan högfrånvarogrup-
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pen har 100,8 dagar per år respektive 37,6 dagar. Trots dessa 
markanta skillnader visar det sig vid en analys utifrån samma 
modell som tidigare att arbetstillfredsställelsens samband med 
flerdagsfrånvaron ser likadant ut i båda grupperna. I högfrån-
varogruppen blir betakoefficienten -.20 medan den i lågfrån-
varogruppen blir -.18. Man kan därför hävda att oavsett den 
genomsnittliga frånvaron i en grupp, en hög arbetstillfreds
ställelse ofta går hand i hand med en låg frånvaro. 

Sammanfattningsvis kan hävdas att storleken på och riktningen 
hos arbetstillfredsställelsens samband med flerdagsfrånvaron 
inte tycks vara påverkad av extremgruppers inverkan på resul
tatet och vi kan med stor sannolikhet bedöma analysmodellens 
kausala struktur som trovärdig. 
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13 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

13.1 Inledning 

Mänsklig aktivitet organiseras i olika former. Ett generellt 
problem för all sådan verksamhet är mobiliseringen av de aktö
rer den kräver. I industriella organisationer har under alla 
tider problem att anskaffa, leda och kontrollera arbetskraft 
varit centrala. En av de mer utmärkande problemen har rört ar
betskraftens närvaro vid arbetsstället. 

Fenomenet har rönt stort intresse bland politiker, forskare 
och representanter för parterna på arbetsmarknaden. Många av 
de diskussioner som förts kring sjukfrånvaron och sjukförsäk
ringssystemet har dock avslöjat en ganska stor oenighet både 
inom och mellan dessa grupper vad gäller sjukfrånvarons orsa
ker och effekter. En av huvudfrågorna har varit huruvida ar
betsmiljö och upplevelse av arbetet har någon inverkan på från
varon. En annan har rört sjukersättningsfrågor och sociala fak
torers betydelse. En tredje attityders och värderingars bety
delse .Bakgrunden till denna oenighet är delvis att olika upp
fattningar om arbetslivet i stort förekommer men den orsakas 
även av att forskningsresultaten inom området är motsägelseful
la och lämnar många frågor olösta. 

Dessa motstridiga resultat förklaras av mångfalden orsaker, 
ibland i kombination med varandra, som ligger bakom indivi
dens beslut att in te gå till arbetet en viss dag. Syftet med 
denna avhandling är därför att söka kartlägga och simultant 
pröva så många tänkbara olikartade orsaker till variationer 
i sjukfrånvaron som möjligt. Särskilt inriktas intresset på 
att klarlägga sambanden mellan sociala förhållanden, arbets
miljö, medvetande, arbetstillfredsställelse och frånvaro. 

För dessa ändamål konstrueras en generell analysmodell. Model
len innehåller såväl subjektiva som objektiva faktorer både i 
den direkta miljön där arbetet utförs och i individens övriga 
omgivning och bakgrund. Som underlag för tillämpningen av mo
dellen används ett empiriskt material insamlat via enkät vid 
Algots Nords fabriker i Västerbotten våren 1976. Totalt om
fattar det analyserade materialet 512 textilarbetare, alla 
kvinnor. Frånvarouppgifter har insamlats från register förda 
vid företaget. 
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I de flesta studier inom området görs en åtskillnad mellan lång
tids- och korttidsfrånvaro eftersom respektive frånvaroform an
tas ha olika orsaker. I avhandlingen analyseras och diskuteras 
därför parallellt två typer av frånvaro, endags- och flerdags-
frånvaro. 

13.2 Individens bakgrund och sociala situation 

En stor del av den forskning som bedrivits om arbetstillfreds
ställelse och frånvaro har svagheten att ingen, eller åtminstone 
ingen tillräckligt systematisk, granskning av faktorer utanför 
arbetsmiljön förekommer. Relativt stort utrymme i föreliggande 
avhandling ägnas därför försök att kartlägga olika sådana bak
grundsfaktorers betydelse för individens sjukfrånvaro, antingen 
denna inverkan sker direkt eller indirekt via arbetsrelaterade 
faktorer. 

När det gäller den frånvaro som sträcker sig över två dagar el
ler mer, flerdagsfrånvaron, visar sig bakgrundsfaktorerna sam
mantaget ha relativt begränsad betyd else. De anställdas utbild
ningsbakgrund har knappast någon inverkan. Inte heller anställ
ningstidens längd samvarierar systematiskt med frånvaron. De 
som varit anställda längst har visserligen den lägsta genom
snittliga frånvaron men den därnäst lägsta finns bland de nyan
ställda. Sysselsättningssituationen har viss betydelse. Indivi
der som övervägde att flytta eller gå arbetsmarknadsutbildning, 
som ett alternativ till anställningen vid Algots, har lägre från
varo. Sannolikt är detta en effekt av vissa skillnader i medi
cinsk status. God hälsa är troligen vanligare bland de som kan 
tänka sig att flytta medan de som tror att de skulle varit ar
betslösa eller hemarbetande kan förmodas göra den bedömningen 
delvis av hälsoskäl. 

Individens uppväxtmiljö påverkar också i någon mån flerdagsfrån
varon. Barn till jordbrukare och till tjänstemän i lägre eller 
mellanställning har färre frånvarodagar. Detta tolkas som en 
följd av tänkbara skillnader i den syn på arbetet som sociali
seras i olika samhällsskikt. En protestantisk arbetsetik borde 
vara djupare förankrad i socialgrupper där religiositeten är 
mer utbredd. 

Ålder är en naturlig bakgrundsfaktor att ta hänsyn till i stu
dier av frånvaro. I de flesta fall förväntas frånvaron stiga 
med ökad ålder. I vår undersökning är dock den totala effekten 
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av ålder på flerdagsfrånvaro nära noll. Detta betingas dock av 
att en direkt effekt - de äldre har av hälsoskäl högre flerdags
frånvaro - motverkas av indirekta effekter - de äldre är mer po
sitiva till arbetet och arbetsmiljön och har gynnsammare försörj
ningssituation vilket sammanhänger med lägre frånvaro. 

Försörjningssituation är den av bakgrundsvariablerna i analys
modellen som uppvisar starkast samvariation med den längre från
varon. Den högsta frånvaron som överhuvudtaget återfinns i nå
gon undergrupp gäller för de ensamstående föräldrarna. Eftersom 
gruppen är relativt liten bör resultatet tolkas med viss försik
tighet. Utom allt tvivel står dock att den belastning, en betung
ande försörjningssituation innebär, leder till en högre frånvaro. 
Här bör poängteras att den undersökta gruppen uteslutande består 
av kvinnor. Det är sannolikt att förs örjningssituationen av det
ta skäl får en speciellt stark betydelse. Det innebär förmodli
gen inte samma belastning för män att både vara förälder och 
heltidsarbetande, såvida de inte är ensamstående. Vi kan därför 
inte med säkerhet generalisera resultaten till alla förvärvsar
betande . 

När det gäller den kortare frånvaron, endagsfrånvaron, tyder 
våra resultat på att denn a i betydligt större utsträckning fin
ner sin bestämning bland olika bakgrundsfaktorer. 

Utbildning har dock även i detta sammanhang endast en svag indi
rekt effekt och variabelns plats i modellen får ses mera mot 
bakgrund av vårt intresse av att ge ett sammanhang, en helhets
bild. 

Däremot har anställningstiden en starkt begränsande inverkan på 
endagsfrånvaron. Det ligger nära till hands att anta att detta 
negativa samband sammanhänger med de anpassnings- och selektions
processer som utvecklas över åren. 

Sysselsättningssituationen vid anställningstillfället har ett 
samband med den korta frånvaron. De som räknade med att tvingas 
flytta eller gå arbetsmarknadsutbildning har den högsta endags
frånvaron. Detta kan tolkas på två sätt: Antingen har flytt
ningshotet tvingat dessa att ta ett arbete de helst velat und
vika. Eller också upplever dessa ett visst oberoende i förhål
lande till företaget eftersom de har andra arbetsmarknadspla
ner inom räckhåll. Sambandet är dock inte särskilt starkt. Skä
let till att ändå utrymme ägnats åt individens situation på ar
betsmarknaden och företeelser i organisationer är styvmoderligt 
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behandlat i litteraturen. Det finns därför skäl att i ökad ut
sträckning ägna dessa sammanhang uppmärksamhet. Med bättre em
piriskt underlag, med fördel på aggregerad nivå, borde studier 
med denna inriktning med framgång kunna bedrivas. 

Den sociala bakgrundens betydelse för endagsfrånvaron är den
samma som för flerdagsfrånvaron, dvs de med bakgrund i jordbru-
kar- och tjänstemannahem har lägre frånvaro. Den tolkning som 
tidigare presenterats, att skillnader i uppväxtförhållanden le
der till olika frånvarobeteenden, är alltså giltig även i detta 
fall. 

Effekten av försörjningssituation är också i stort av samma 
omfattning och riktning som i fallet med f lerdagsfrånvaron. 
Detta ger bara ett ännu starkare eftertryck åt, framför allt 
föräldraansvarets betydelse, för individens möjligheter att 
leva upp till de förväntningar som riktas mot hennes arbets
roll. I ljuset av våra (och även andras) resultat, ter sig en 
möjlighet till begränsning av arbetstiden under den tid man 
är småbarnsförälder, som en nödvändig förändring av villkoren 
i arbetslivet. 

Den variabel som åstadkommer de starkaste variationerna i en
dagsfrånvaron är ålder. Ju äldre desto lägre frånvaro. I detta 
fall förstärks den direkta effekten också av att ålderns indirek
ta effekter går åt samma håll. D e äldre har längre anställnings
tid, de har gynnsammare försörjningssituation, de har lägre ar-
bet armedve t ande och de befinner sig dessutom i en osäkrare si
tuation på arbetsmarknaden. 

Den direkta effekt åldern har, kan tolkas på olika sätt. Man 
kunde anta att de äldre i större utsträckning undviker "okyn-
nesfrånvaro", därför att deras arbetsmoral är av speciellt 
slag. Vi menar dock att en sådan tolkning är mindre sannolik 
eftersom flera andra variabler i modellen (social bakgrund, 
arbetarmedvetande, sysselsättningssituation) fångar upp före
teelser av detta slag, om än med omformuleringar av vad de 
står för. 

Det är mer a sannolikt att anta att högre ålder här betyder 
längre sjukdomstid vid sa mma sjukdomstillfälle (vilket fler-
dagsanalysen tyder på) och därför färre endagstillfällen. Den 
åldersbetingande ökningen av flerdagsfrånvaron leder på detta 
sätt till en begränsning av endagsfrånvaron. 
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13.3 Arbetarmedvetande 

För att behandla en ofta nämnd men sällan belyst problematik 
inom forskningsområdet - frågan om anspråkens och värderingar
nas betydelse - har begreppet arbetarmedvetande introducerats. 
Det står för de anställdas inställning till kollektivt, soli
dariskt handlande och den grad av kritiskt förhållningssätt de 
utvecklar. Begreppet har valts utifrån en ståndpunkt som före
språkar att arbetslivet bör betrakt as utifrån ett konfliktper
spektiv. Vi menar att alternativet till ett sådant ställnings
tagande leder till att kritiska förhållningssätt i arbetsorga
nisationer inte kan förstås som annat än avvikelser från en 
gemensam moral. 

Arbetarmedvetandets förhållande till sjukfrånvaron är intres
sant. De medvetna har lägre flerdagsfrånvaro men högre endags-
frånvaro. Detta kan tolkas så att de styr sin frånvaro. Genom 
att i större utsträckning utnyttja möjligheterna till enstaka 
frånvarotillfällen undviker de eller begränsar omfattningen av 
den längre frånvaron. En alternativ tolkning innebär att den 
högre endagsfrånvaron ses som ett mer eller mindre medvetet in
slag i kampen mellan arbete och kapital om vad som är en skälig 
arbetsinsats. 

I ett speciellt avsnitt diskuteras relationen mellan medvetan
de, facklig aktivitet, arbetstillfredsställelse och frånvaro. 
Vi finner här att både endag s- och flerdagsfrånvaron sjunker 
när högt medvetande går samman med aktivitet och tillfredsstäl
lelse. Medvetenhet som inte kanaliseras i aktivitet och till
fredsställelse följs av hög frånvaro. Den grupp individer den 
senare beskrivningen passar in på utmärks dessutom av en an
strängd social situation, vilket gör att deras totala livssitua
tion, både i arbetslivet och privat, är problematisk. 

Graden av arbetarmedvetande implicerar också olika anspråksni
våer så att högt medvetande leder till större missnöje med ett 
och samma arbete. Detta ger upphov till ett antal indirekta ef
fekter på frånvaron, vissa så starka att de tar ut medvetandets 
direkta effekt. 

Analysen av arbetarmedvetandet visar att dess roll är viktig i 
de processer som studeras. Den helhetsbild vi eftersträvat skul
le därför bli ofullständig om denna egenskap uteslöts ur model
len. 
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13.4 Arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö 

Den arbetsmiljö individen exponeras för bör ha betydelse för 
hennes sjukfrånvaro. Den offentliga statistiken över olika yr
kesgruppers frånvaro visar också stora skillnader mellan grupper 
som har olika besvärande arbetsmiljöer. I vår undersökning är 
variationerna i arbetsmiljön relativt begränsade. Samma produk
ter tillverkas med samma teknologi i en relativt enhetlig fab
riksmiljö, där momentsömmerskor är en starkt dominerande yrkes
grupp. Trots att vi härigenom sannolikt underskattar arbetsmil
jöns generella betydelse, har upplevelsen av densamma en stark 
inverkan på flerdagsfrånvaron. Förslitning, brist på inflytande, 
monotona arbetsuppgifter och dåliga sociala relationer är vik
tigaste faktorerna i det arbetsmiljöindex som konstruerats. 

Upplevelsen av arbetsmiljön bestäms till stor del av de arbets
uppgifter man har. Det är momentsömmerskorna, bundna vid det 
löpande bandet, som är mest besvärade av sin arbetsmiljö. Trots 
detta har de genomsnittligt lägre frånvaro än övriga anställda. 
Förmodligen är detta en konsekvens av att momentsömmerskorna 
väljs bland anställda med de bästa fysiska och medicinska för
utsättningarna. Sådana selektionsmekanismer leder också till 
en underskattning av arbetsmiljöns egentliga betydelse för 
sjukfrånvaron. 

Huvudfrågan i avhandlingen riktas mot förhållandet mellan ar
betstillfredsställelse och frånvaro. Dels diskuteras vad ar
betstillfredsställelse egentligen är och hur den bör studeras. 
Vi rekommenderar att begreppet används för en av individen 
själv sammanvägd känsla gentemot hela hennes situation på ar
betsplatsen. Arbetstillfredsställelsen bör härigenom vara nå
got mer än bara en summering av inställningen till olika as
pekter av arbetsmiljön. 

Dels granskas utvecklingen av forskningstraditionen inom prob
lemområdet. Speciellt ägnas här uppmärksamhet åt studi er där 
den traditionella föreställningen att arbetstillfredsställel
se leder till låg frånvaro ifrågasätts. Vår genomgång utmynnar 
i många frågetecken kring resultaten i dessa studier. Bland 
annat ifrågasätts det sätt på vil ket arbetstillfredsställelse 
definieras. 

De resultat våra egna analyser leder fram till tyder på ett 
starkt negativt samband mellan arbetstillfredsställelse och 
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flerdagsfrånvaro. Det skiljer mer än 20 dagar per år mellan de 
som har hög respektive låg arbetstillfredsställelse. Tillsam
mans med försörjningssituationen är variabeln den som bäst för
utsäger en individs frånvaro. 

Hur skall detta resultat tolkas? Olika möjligheter diskuteras, 
där bl a frånvaro som ett allmänt tillbakadragande från arbetet 
(Hill & Trist, 1953, 1955) berörs. Om ett sådant tillbakadra
gande blev en följd av låg arbetstillfredsställelse borde det 
emellertid även ge utslag på den korta frånvaron. Detta är inte 
fallet. Inte heller andra tolkningar som innebär att individen 
mer eller mindre medvetet påverkar sin frånvaro är tillämpliga 
eftersom sådana effekter torde kontrolleras via övriga variab
ler i modellen. Den rimligaste tolkningen synes därför vara att 
den ökade frånvaron bland de som är otillfredsställda med sitt 
arbete är psykosomatiskt betingad. En sådan tolkning är förenlig 
med den andra fasen i Hill & Trists teori, nämligen att motsätt
ningen mellan individ och organisation internaliseras hos indi
viden genom en somatisering av känslorna inför arbetet. 

Trots att detta forskningsområde är relativt outvecklat samlas 
fler och fler rön som pekar på den stora vikt som bör läggas 
vid sjukdomsprocesser av detta slag. Aktuella exempel är resul
tat från forskning kring arbetslöshet (se Janlert 1981) och so
cial isolering (Lynch 1983). Tidigare har sambandet mellan stress 
och brist på kont roll i arbetsmiljön och psykosomatiska besvär 
belysts av bl a Gardell (1976, 1979), Johansson m fl (1978), 
Frese (1978), Karasek (1981), Alfredsson & Theorell (1982). 
Resultaten pekar entydigt mot ökad e medicinska besvär när bris
ter i arbetsmiljön förekommer. 

Den höga flerdagsfrånvaron bland dem som genom monotona arbets
uppgifter, brist på inflytande, fysisk och psykisk förslitning, 
ansträngda sociala relationer har låg arbetstillfredsställelse, 
är därför sannolikt en följd av olika psykosomatiskt betingade 
besvär. Till detta kan antas att ett ständigt missnöje med ar
betet borde le da till en allmänt nedsatt motståndskraft mot 
sjukdomar. 

Den korta frånvaron, endagsfrånvaron, är inte alls påverkad av 
arbetstillfredsställelse, faktorer i arbetsmiljön eller den ar
betsuppgift man tilldelats. Denna frånvaro styrs som vi tidigare 
påpekat framför allt av kategorier som medvetande, ålder, för
sörjningssituation, anställningstid. Man väljer således inte 
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att vara borta från arbetet en enskild dag därför att man inte 
trivs med det. Detta förstärker ytterligare tolkningen att rela
tionen mellan frånvaro och arbetsrelaterade faktorer främst har 
en psykosomatisk innebörd. 

Sammanfattningsvis kan således konstateras att flerdagsfrånva-
ron i huvudsak sammanhänger med arbetsrelaterade faktorer medan 
endagsfrånvaron mest påverkas av icke arbetsrelaterade. Knyter 
vi an till den diskussion av olika handlingsteorier som förs i 
inledningen av avhandlingen kan detta formuleras så att de kor
tare frånvarotillfällena är sammankopplade med faktorer som på
verkar den subjektiva handlingsbenägenheten medan de långa be
stäms av förhållanden som i någon mening är objektivt påtvinga
de. Sjukfrånvaro av olika längd har således i stora stycken helt 
olika bestämningsfaktorer. 

Trots detta finns starka samband mellan dessa bestämningsfakto
rer. Bilden av sammanhangen mellan ålder, utbildning, social 
bakgrund, försörjningssituation, arbetarmedvetände, upplevelse 
av arbetsmiljön, arbetstillfredsställelse och frånvaro, kan ses 
som en del av svaret på de t krav på hel hetsperspektiv som många 
inom forskningsområdet rest. 
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14 CONCLUSIONS AND SUMMARY 

14.1 Introduction 

Human activity is organized in various forms. A general prob
lem for all such activity is to mobilize the actors it demands. 
Problems in obtaining, leading and controlling labour have al
ways been an essential aspect for i ndustrial organizations. 
One of the mor e characteristic problems has been that of em 
ployee abscence. 

This problem has been of great interest to politicia ns, social 
scientists and economic market organizations. However, the many 
debates on sick-leave and the health insurance system have re
vealed a disagreement„ both within these groups. and between 
them, as to the causes and effects of si ck-leave. One of the 
main issues has been wether work environment and work satisfac
tion have any influence on sick-leave. Another issue has been 
the question of sickness benefits and the impact of social fac
tors. A third issue deals with the importance of attitudes and 
values. These disagreements are partly causes by differences 
of opinion concerning working life on the whole, but are also 
due to the fact that research results on this subject are con
tradictory and leave many questions unanswered. 

These contradictory results may be explained by the large num
ber of reasons, sometimes in combination, that an individual 
might have when he decides not to go to work on a certain day. 
Thus, the aim of this thesis is to map out and simult aneously 
examine as many plausible causes for variations in sick-leave 
as possible. The interest is expecially focused on clarify
ing the relationship between social conditions, working envi
ronment, consciousness, work satisfaction and absence from 
work. 

To this purpose a general model of analysis is constructed. It 
contains subjective as well as objective factors which regards 
both the direct working environment, and the individual's every 
day life enviroment and ba ckground. Our basis for the appli
cation of the model is an empirical material»collected through 
an inquiry made at the factories of Algot Nord in Västerbotten 
in the spring of 1976. The analyzed material contains 512 tex
tile workers, all of whom are women. The information about 
their sick-leave comes from registers made by the company. 
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In most studies in this field a distinction is made between 
short-term and long-term absences since the two forms of ab
sence are believed to have different causes. In this thesis 
therefore, two types of absence are analyzed and discussed 
parallelly; one-day-absence and several-days-absence. 

14.2 The Individual's Background and Social Situation 

A great deal of the research dealing with work satisfaction and 
employee absence has the weakness that no examination of fac
tors outside the work environment has been done, or not suf
ficiently systematic. Thus a relatively large space in this 
thesis is devoted to attempts to investigare the importance 
of these background factors on an individual's sick-leave, 
whether this influence is direct or indire ct via workrelated 
factors. 

As to the absence that extends over two days or more - the 
several-days-absence - background factors turn out to be o f 
relatively limited importance. The educational background of 
the employees has hardly any influence, neither does length 
of the employment interact systematically with absence. True, 
the long-time employees have the lowest average absence but 
the second lowest is found among the most recently employed. 
The employment situation is of so me importance. Individuals 
who were considering moving or labour market training as an 
alternative to the employment at Alg ots, show a lower absence 
rate. This is probably due to certain differences in medical 
status. Good health is likely to be more common among those 
who were thinking of moving, while those who think they would 
have been out of work and/or housewives if they had not been 
employed at Algots , can be supposed to make that judgement 
partly for reasons of health. 

The individual's childhood environment also affects the seve
ral-days absence to some extent. Children of farmers and of 
white-collar workers have fewer absence days. This is inter
preted as a result of possible differences in the attitudes 
towards work being socialized in different social strata. A 
protestant work ethic ought to be more deeply rooted in social 
classes where religiosity is more widely spread. 

Age is a natural background factor to take into consideration 
in studies of absence. In most cases absence is expected to 
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increase with increased age. In our inquiry though, the total 
effect of age on several-days-absence is close to zero. This 
is, however due to the fact that a di rect effect - the older 
workers have for reasons of health a higher rate of se veral-
days-absence - is neutralized by indirect effects - the older 
workers have a more positive feeling towards their work and 
the work environment and they also have a more favourable sup
port situation^ which in turn leads to lower absence. 

The support situation is the background variable which shows 
the strongest covariation with long-term absence. The subgroup 
that most frequently appears on the sicklist is the group con
sisting of single parents. Since this group is relatively 
small, the result should be interp reted with certain caution. 
Beyond all doubt, however, is the fact that the burde n of a 
heavy support situation leads to a higher rate of absence. 
Here it should be pointed out th at the examined group consists 
of women only. It is very likely that for this reason the sup
port situation becomes expecially important. To be a p arent 
and at t he same time work full-time probably does not put the 
same strain on a man, unless he is a single parent. Therefore 
we can not with certainty adapt the result to all employees 
in the labour market. 

When it comes to the short-term absence, or one-day-absence, 
our results show that this to a much greater extent is de
termined by different background factors. 

Education, however, has also in this context only a slight in
direct effect an d the place in the model given to this variable 
must be seen more in the ligth of our int erest to give a con
sistent overall picture. 

Employment time, on the other hand, has a strongly limiting in
fluence on one-day-absence. It is easy to assume that this ne
gative connection is tied to the adjustment and selection pro
cesses at the work-place that develop over the years. 

The employment situation at the time of the employment is re
lated to short-term absence. The employees who thought that 
they would have to move or undergo labour market training have 
the highest rate of one-day-absence. This fact can be inter
preted in two ways. Either the move has forced these workers 
to take a job they would rather have avoided, or they may 
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experience a certain independence towards the company as they 
have other work opportunities within reach. The covariation 
here, however, is not very strong. The reason why the indivi
dual's situation in the labour market still is discussed here 
is that the tension between phenomena in the labour market on 
one hand, and in organizations on the other, is unfairly 
treated in sociological literature. Therefore,there are rea
sons to pay much more attention the these problems. With a 
better empirical basis, preferably at an aggregated level, 
successful studies in this direction could certainly be made. 

Sociological background has the same importance for one-day-
absence as it has for several-days-absence, which means that 
those from farming and white-collar workers' homes have lower 
absence. The interpretation, earlier presented, that differen
ces in childhood experiences lead to different absence beha
vior, seems to be valid also in this case. 

The effect of s upport situaiton has also on the whole the same 
impact and tendency, as in the case of several days absence. 
This puts an even stronger emphasis on, above all, the impor
tance of pa rent respnsibility, for the indivudual's possibili
ties to live up to expectations laid uponher a s a worker. In 
the light of our results (and also those of other socologi sts) 
a reduction of working time during the time one has the respon
sibility for small children seems to be a necessary reform of 
working-life conditions. 

The variable that produces the strongest variations in one day 
absence is age. The older the worker is, the lower is her rate 
of absence. In this case the direct effect is also s trengthened 
by the fact that the in direct effects of age go in the same di
rection. The older workers have a longer employment period, 
they have a more favourable support situaton, they have a lower 
worker consciousness, and they also have a more uncertain po
sition in the labour market. 

The direct effect of age can be interpreted in different ways. 
You might suppose that the older workers to a greater extent 
would avoid unexcused absence, because their work moral is of 
a certain kind. We mean to say, however, that such an interpre
tation is less plausible, as several other variables in the mo
del (social background, worker consciousness, employment si
tuation) include phenomena of this kind, even if what they ori
ginally stand for is reformulated. 
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It is more likely to presume that higher age here means longer 
duration of sickness on the same occasion of sick-leave (which 
the several ciays analysis indicates) and therefore fewer one 
day occasions. The age related increase of several days absence 
thus leads to a limitation of one day absence. 

14.3 Worker Consciousness 

To deal with an often mentioned, but seldom illustrated complex 
of problems within this field of rese arch - the question of the 
importance of aspirations and values - the concept of w orker 
consciousness has been introduced. It stands for the attitudes 
of the employees towards collective, solidarity behavior, and 
for the degree of critical attitude they develop. The concept 
has been chosen from a standpoint which advocates that working 
life should be s tudied out of a per spective of conflict. We 
think that the alternative to such a point of view leads to a 
situation where critical attitudes in working organisations can 
not be understood as anything but deviations form a common work 
ethic. 

The relationship between worker consciousness and sick-leave 
is interesting. 'Conscious* workers have lower several days 
absence but hig her one day absence, A possible interpretation 
of this fact is that they control their absence. By using the 
possibilities of occasional absence to a greater extent, they 
avoid or rest rict the size of long-term absence. Another in
terpretation is that the higher rate of one day absence is seen 
as a more or less conscious element in the struggle between 
work and capital in regards to what is considered a reasonable 
work effort. 

In a special section we discuss the relationship between con
sciousness, union activity, work satisfaction and absence. Here 
we find that both o ne day and several days absence decrease 
when high worker consciousness coincides with union activity 
and job satisfaction, Consciousness that is not channeled into 
union activity and job satisfaction is followed by high ab
sence. The group of individuals fitting into the latter de
scription are also distinguished by a troublesome social si
tuation, which makes their entire life situation, both in work
ing life, and privately, problematic. 
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The degree of worker consciousness also implicates different 
levels of expectations, so that high consciousness leads to 
greater dissatisfaction with the same work situation. This 
generates a number of indi rect effects on absence, some of 
them so strong that they neutralize the direct effect of the 
variable. 

The analysis of worker consciousness shows that its role is 
important in the processes studied here. The overall picture 
we have been aiming at, would therefore be incomplete if this 
factor were to be excluded form the model. 

14.4 Work Satisfaction and Work Environment 

The work environment the individual is exposed to should be of 
importance for her sick-leave. The official statistics concer
ning the absence of different occupational groups also show 
great differences between groups whose working conditions are 
troublesome in different ways. In our inquiry the variations 
in work environment are relatively limited. The same products 
are manufactured with the same technology in a relatively uni
form factory environment, where the piecework seamstresses are 
the dominant occupational group. In spite of the fact that we 
hereby probably underestimate the general meaning of work 
environment, the experience of the latter has a s trong influen
ce on several days absence. Wear and tear, lack of influence, 
and poor social relations are the most important factors in 
the work environment index that is constructed. 

The experience of the working environment is to a lar ge extent 
decided by the tasks the worker has. The piecework seamstresses 
tied to the assembly line are those who find their working en
vironment most troublesome. In spite of this, they have a lower 
average absence than the other employees. This is presumably a 
consequence of the fact that the piecework seamstresses are 
chosen among those employees with the best physical and medical 
qualifications. Such mechanisms of selection also lead to an 
underestimation of the actual importance of working environ
ment on sick-leave. 

The main issue of this thesis is the relationship between work 
satisfaction and absence from work. On one hand we discuss what 
work satisfaction really is and how it should be studied. 
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We recommend that the concept is used for an independently 
generalized feeling towards the indivudual's situation at the 
work place on the whole.Thus work satisfaction should be some
thing more than just a summing-up of the attitudes towards dif
ferent aspects of the work environment. On the other hand we 
examine the development of the re search tradition within this 
field. Special attention is focused on studies where the tra
ditional idea, that work satisfaction leads to low absence, 
is questioned. Our examination establishes many doubts concer
ning the results of these studies. Among other things we ques
tion the way work satisfaction is defined. 

The results that our own empirical analyses lead up to indicate 
a strong negative relation between work satisfaction and seve
ral days absence. The difference in absence between those who 
have high and low job satisfaction respectively amounts to 
more than 20 days a year. Together with support situation, 
this variabale is the one that best can predict an individual's 
absence. 

How should this result be interpreted? Different possiblities 
are discussed, where we amongst other thin gs, touch upon ab
sence as a general withdrawal from work (Hill & Trist, 1953, 
1955). If such a withdrawal was a consequence of low work 
satisfaction this should, however, also manifest itself in 
the short-term absence. This is not the case. Neither are 
other interpretations, which imply that the individual more 
or less consciously influences her absence, applicable, as 
such effects are probably controlled through other variables 
in the model. The most plausible interpretation therefore 
seems to be that the increased absence among those who are 
dissatisfied with their work is psycho-somatically conditioned. 

This interpretation is consistent with the second pshase of 
Hill & Trist's theory, namely that the contradiction between 
individual and organisation is internalised in the individual 
through a somatization of the feelings towards work. 

Although this research area is relatively underdeveloped, more 
and more observations are made which point out the g reat impor
tance that should be attached to disease processes of this 
kind. Current examples are the results of research on unem
ployment (Janlert 1981) and social isolation (Lynch 1983). 
Earlier the relationship between stress and lack of control 
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in the working environment and psycho somatic problems has been 
clarified by, amongst others, Gardell (1976, 1979), Johansson 
m fl (1978), Frese (1978), Karasek (1981), Alfredsson & Theorell 
(1982). 

The results point unambigously to increased medical problems 
when there are deficiencies in the working environment. The 
high rate of absence among those who have low work satisfac
tion due to monotonous tasks, lack of influence, physical and 
mental wear or strained social relations,is therefore probably 
a consequence of various psychosomatically conditioned prob
lems. Furthermore one may assume that a constant dissatisfac
tion with work should lead to a generally reduced resistance 
to desease. 

The short absence or one day absence, is not at all influenced 
by work satisfaction, factors in the working environment or the 
task the person has been assigned. This absence is, as we have 
already pointed out, above all controlled by categories such as 
workers consciousness, age, support situation, and employment 
period. Consequently, one does not choose to stay away from 
work one single day because one is dissatisfied with one's 
work. This gives even more strength to the interpretaton that 
the relationship between absence and work related factors has 
primarily a psychosomatic content. 

To sum up, we may thus establish the fact that several days 
absence is principally connected with work related factors, 
while one day absence is mostly influenced by factors not 
related to work. Referring to the discussion about different 
theories of action held in the introduction of this thesis 
this may be formulated thus: The occasions of short-term ab
sence are connected to factors which influence the subjec
tive willingness to action, while the long-term absence is 
decided by conditions that are in some sense objectively for
ced upon the individual. Thus sick-leave of varying length 
has in many respects completely different determining factors. 

In spite of this, there are strong connections between these 
determining factors, The picture of the relationship between 
age, education, social background, support situation, worker 
consciousness, experience of the working environment, work 
satisfaction and absence, may be seen as part of the answer 
to the demands for an overall perspective made by many authors 
within this field of research. 
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NOTFÖRTECKNING 

1) Tolkat av Aron (1979) innebär enligt Weber materiell 
rationalitet: flatt arbeta så mycket som är nödvändigt 
för att uppnå ett levnadssätt som det inte finns någon 
anledning att förändra". 

2) Observera att denna grupps storlek avviker något från 
analysgruppen där frånvaro-bortfall och liknande är 
frånräknat, se tabell 3 sid 33. 

3) Frånvaro fredag och påföljande måndag kodades som total 
frånvaro. 

4) Omfattande försök har gjorts för att finna någon systema
tik i sambanden mellan arbetsuppgift och frånvaro. Dessa 
har dock i stort misslyckats. 

5) Se t e x Roethlisberger & Dickson (1947) s 83-84. 

6) Ett av undantagen utgörs av Segerstedt och Lundqvists 
omfattande verk "Människan i industrisamhället" (1952), 
där frågor kring inflytande och medbestämmande behandlas. 

7) För en redovisning av underlaget till de olika arbets-
miljöindex som förekommer, se bilaga 3. 

8) Se t ex Vogel (1979) s 82-92. 

9) Se t e x Bolinder/Ohlström, Stress på svenska arbetsplat
ser (1971) eller Bronner/Levi, Stress i arbetslivet (1973). 

10) Se Vogel (aa) s 98. 

11) Se Vogel (aa) s 102. 

12) Se Ander S och Edgren B, Arbetsfrånvaro, rapport nr 68 
(1978) sid 18, 21. 

13) Se SPSS (1975), sid 410-422. I Anova-programmet ingår 
MCA-analys för beräkning av medelvärden, betakoefficien
ten och r2. 

14) Vi påminner läsaren om att detta avser den subjektiva 
uppfattning de anställda har, inte miljön i objektiv 
mening. 
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15) Ett försök görs dock i slutet av kapitel 12, där data
materialet delas in i en hög-och en lågfrånvarogrupp 
varefter analysen utförs på bägge grupperna. Att döma 
av denna kontroll påverkar knappast frånvarons längd 
den kausala relationen mellan arbetstillfredsställelse 
och frånvaro. 

16) Stiganalys eller path analysis. Se Blalock, ed, (1976), 
Thornstam (1973). 

17) Beräknas som produkten av betakoefficienterna mellan 
den bakomliggande, meliankommande samt beroende variabeln. 

18) Ju aktivare desto högre tillfredsställelse. Betakoeffi
cienten är .10 och sambandet signifikant på 93 procent
nivån . 

19) Se Lysgaard (aa) s 103, 207. 

20) Se Marx (1971), Reich (1973), Lukäcs (1970). 

21) Vogel (aa), s 165. 

22) Se not 21. 

23) Som läsaren uppmärksammar bedöms ett "vet ej"-svar på den 
tredje frågan som en antydan att ingen konflikt föreligger 
- man vet inte vem som bestämmer eftersom fördelningen av 
hemarbetet aldrig föranlett en diskussion, den betraktas 
som naturlig och är accepterad. Detta hindrar naturligtvis 
inte att den är ojämlik. 

24) Reglerad delvis av avtalet mellan staten och Algots. 

25) Se Vogel (aa), s 44, 51. 
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Bilaga 1 

Beräkning av standardiserade regressionskoefficienter 

För de variabler som i Anova-programmet benämns kovariater beräknas 

endast icke-standardiserade regressionskoefficienter. För att omvan

dla dessa till standardiserade koefficienter används följande formel; 

bx = Bx S^- där 

b^ är den standardiserade regressionskoefficienten 

är den icke-standardiserade regressionskoefficienten 

Sx är standardavvikelsen för den oberoende variabeln (x) 

S y är standardavvikelsen för den beroende variabeln (y) 

Med tillämpning av ovanstående formel fås de standardiserade regressions

koeff iciennerna för variablerna arbetstillfredsställelse, upplevelse av arbets

miljön, arbetarmedvetande, anställningstid och ålder. 
ENDAGS FRÅNVARO: 

Arbetstillfredsställelse 

Upplevelse av arbetsmiljö 

Ar betarmedvetande 

Anställningstid 

Ålder 

FLERDAGSFRÅNVARO: 

Arbetstillfredsställelse 

Upplevelse av arbetsmiljön 

Arbetarmedvetande 

Anställningstid 

Ålder 

094 ±i±Ëi = 
•Uy4 4.111 

131 ----- : 
•1J1 4.111 

501 ----2 = 
*DU± 4.111 

7on _.882 . 
•780 47i.il -

b = - 557 
4.111 

-.02 

-.03 

+ .12 

-.17 

-.18 

bx • "6-763 5olr • "-23 

bx • "4-985 soir • --13 

b = -4.652 = -.13 
x 34.366 

bx= -538 3ÎTÛ6- • +-01 

b = 2.852 --Hr" = +.11 
x 34.366 
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Bilaga 2 

UMEÅ UNIVERSITET j " 
Sociologiska institutionen ( j 
Avd f nationalekonomi 
901 87 UMEÅ 
090/12 56 00- 196 

FRÅGOR TILL DIG SOM ARBETAR PÅ 

ALGOTS 
I Till UNDERSÖKNINGSDELTAGAREN 
! 1 Svara genom att skriva eller sätta ett kryss i ruta n v id ett av svars-
i alternativen (om inte annat anges) vid varje fråga. j Om Du vill förtydliga eller kommentera ett svar kan Du göra det 
I i marginalen eller på bifogat lösblad. 
! 2 Din medverkan är värdefull och nödvändig för att ge rättvisande 
i resultat. Vi ber Dig därför att fylla i fo rmuläret så snart det är möj-
j ligt, helst redan i dag, och återsända det i bifogade svarskuvert, 
j Inga frimärken på svarskuvertet behövs. 
1 3 Om Du slutat Din anställning på Algots, ange på raden nedan det 
i datum Du slutade och sänd tillbaka frågeformuläret utan att fylla 
( i det . V i skickar sedan ett annat formulär till Dig. 

Slutade: / 197.... 

KONFIDENTIELLT 
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FRÅGOR OM DIN BAKGRUND 

i 1 Vad har Du för skolutbildning? 

; 1 • Folkskola, fortsättningsskola eller delvis genomgången grund- eller 
enhetsskola 

j 2 • Gått ut grundskola, enhetsskola, realskola, flickskola eller folkhög-
! skola 

3 • Gått ut gymnasium/fackskola eller studerat vid universitet/högskola 
men ej avlagt examen 

4 • Examen från universitet eller högskola 

Har Du någon yrkesutbildning? 

1 • Nej 
2 • Ja, under kortare tid än ett år 
3 • Ja, längre än ett år 

Om ja, v ilken typ av yrkesutbildning har Du? 

Vad hade Din far (fosterfar eller motsvarande) för huvudsakligt yrke eller 
sysselsättning under Din uppväxttid, dvs fram till det Du fyllt 16 är?? Skriv 
sä precis som möjligt, t ex skogsarbetare med stödjordbruk, svetsare vid 
mekanisk verkstad, målare med egen firma. Om jordbrukare, ange fastig
hetens ungefärliga areal. 

Förvärvsarbetade Din mor (fostermor eller motsvarande) under Din uppväxt
tid, dvs fram till det Du fyllt 16 år? 

1 • Nej 
2 • Ja, en del av tiden 
3D Ja, i stort sett hela tiden 

Om ja, va d hade hon för huvudsakligt yrke eller sysselsättning? För
sök även här precisera. 
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FRÅGOR OM DIN NUVARANDE OCH TIDIGARE SYSSELSÄTTNING 

5 a Vad har Du haft för huvudsakliga arbetsuppgifter den senaste mAnaden? 

1 • Uppläggning 5 • Pressning 
2 • Tillskärning 6 • Avsyning 
3 • Märkning 7 • Lagerarbete 
4 • Momentsömnad 8 • Kontorsarbete 

9 • Annat, nämligen 

5 b Hur mänga timmar förvärvsarbetar Du vanligen per vecka? 

1 • Mindre än 20 tim 
2 • 20—35 tim 
3 • Mer än 35 tim 

5 c Hur mycket skulle Du helst vilja arbeta? 

1 • Mindre än nu 
2 • Som nu 
3 • Mer än nu 

5 d Hur varaktig räknar Du med att Din nuvarande anställning kommer att bli? 

1 • Räknar med varaktig anställning 
2 • Räknar med att sluta självmant inom en nära framtid, fast anställ

ningen annars kunde bli varaktig 
3 • Räknar med att bli uppsagd, permitterad eller friställd 
4 • Datum fastställt när anställningen ska upphöra 
5 • Annat, nämligen 

6 a Söker Du aktivt annat arbete? 

1 • Nej p. fortsat t m ed fråga 7 
2 • Ja 

6 b Vilken typ av arbete söker Du i första hand? 

6 c PA vilket/vilka sätt söker Du arbete? 

1 • Söker via arbetsförmedling 
2 • Läser regelbundet platsannonser i tidningar och har besvarat minst 

en annons 
3 • Läser regelbundet platsannonser men har ej besvarat någon 

4 • Har kontaktat släkt, vänner eller andra bekanta för att höra om de 
kände till något arbete 

5 • Har kontaktat arbetsgivare utan att i förväg veta om denne (dessa) 
behövde nyanställa 

6 • Annat, nämligen 

•• 
16—17 

• '8 

• '9 

• 20 

• 2t 

•• 
22—23 

nm 
24—26 
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6 d 

27 Q 

•• 
28—29 

30 • 

31 Q 

32 Q 

Hur bedömer Du Dina möjligheter att inom ett halvt Ar f& e tt annat arbete 
som Du kan acceptera? 

1 • 

2 • 

3 • 
4 • 
5 • 

Mycket stora 
Ganska stora 
Ganska små 
Mycket små 
Vet ej 

Söker Du nu någon form av utbildning? 

1 • Nej 
2 • Ja, jag söker följande utbildning(ar) 

8 a Hur fick Du först reda på att Din nuvarande arbetsgivare behövde nyanställa 
personal? 

1 • Platsannons i tidning 
2 • Annan plats i tidning, t ex nyhetsplats eller radio/TV 
3 • Genom arbetsförmedling 
4 • Genom släkt, vänner ellér andra bekanta 
5 • Genom direktkontakt med arbetsgivaren utan att jag i förväg visste 

om denne behövde nyanställa 
6 • Genom att arbetsgivaren tog kontakt med mig och föreslog en an

ställning 

7 • Annat, nämligen 

8 b Hur kom anställningen till stånd? 

1 • Genom arbetsförmedlingen 
2 • Genom direkt kontakt med arbetsgivaren 
3 • Genom släkting, vän eller bekant 

4 • På annat sätt, nämligen 

Tror Du det hade varit lätt för Dig att få en annan anställning/tjänst när Du 
började på Algots? 

1 • Nej 
2 • Ja, men inget likvärdigt 
3 • Ja, det fanns minst ett likvärdigt alternativ 

33 Q 

10 Hur lång tid sökte Du arbete aktivt innan Du fick Din nuvarande anställ
ning? 

1 • Fick möjlighet till anställning utan att egentligen aktivt sökt arbete 
2 • Mindre än en månad 
3 • 1—2 månader 
4 • 3—6 månader 
5 • Mer än 6 månader 
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11 a Har Du någon gäng förvärvsarbetat innan Du fick Din nuvarande anställ
ning? Räkna ej med feriearbeten 

1 • 
2 • 

Nej 
Ja 

fortsatt med fråga 17 

11 b Hur mänga anställningar/tjänster har Du haft förutom Din nuvarande? 
Räkna ej med ferieanställningar 

1 • 1 anställning -
2 • 2 anställningar 
3 • 3 anställningar 
4 • 4 anställningar 
5 • 5 anställningar eller fler 

fortsat t m ed fråga 13 a 

12 Vilket yrke eller sysselsättning hade Du i Din första anställning? Skriv 
sä precist som möjligt. Ange ocksä när Du började anställningen och hur 
länge Du hade den. 

Yrke/sysselsättning 

Påbörjade anställningen 19.... 

Var anställd ca år månader 

13 a Vilket yrke eller sysselsättning hade Du i Din förra anställning? Skriv 
så precist som möjligt. Ange också vilket år Du började anställningen och 
hur länge Du hade den. 

Yrke/sysselsättning 

Påbörjade anställningen 19 

Var anställd i ca år månader 

13 b Ange kort huvudskälet till att Du slutade Din förra anställning. 

13 c Hur trivdes Du på det hela taget på Din förra arbetsplats? 

1 • Mycket bra 
2 • Ganska bra 
3 • Ganska dåligt 
4 • Mycket dåligt 
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62 • 

63 • 

«• 

« • 

66 Q 

«7 • 

14 a Hade Du löfte om att börja Din nuvarande anställning innan Du slutade Din 
förra? 

1 • Nej 
2 • Ja 

Om ja, vilken var Din förra arbetsgivare? 

På vilken ort var arbetsplatsen belägen? 

14 b Hur läng tid gick det mellan Din nuvarande och Din förra anställning? 

1 • Mindre än 2 månader 
2 • 2—5 månader 
3 • 6—11 månader 
4 • 1—3 år 
5 • Mer än 3 år 

14 c Betraktar Du den tid som förflöt mellan anställningarna som påtvingad 
arbetslöshet? 

1 • Nej 
2 • Ja, en del av tiden 
3 • Ja, hela tiden 

15 Om Du jämför de olika anställningar/tjänster Du haft, tycker Du d& att Du 
fått allt bättre eller allt sämre arbeten? 

1 • Mycket bättre 
2 • Något bättre 
3 • Varken bättre eller sämre 
4 • Något sämre 
5 • Mycket sämre 

16 a Hur mänga avdetolvsista månaderna före Din nuvarande anställning 
hade Du någon form av förvärvsarbete? Räkna även in tillhörande semester
perioder och tjänstledigheter. 

1 • Var inte alls förvärvsarbetande + fortsatt med fråga 17 
2 • 1—2 månader 
3 • 3—4 månader 
4 • 5—6 månader 
5 • 7—8 månader 
6 • 9—10 månader 
7 • 11—12 månader 

16 b Hur mänga timmar arbetade Du då vanligen per vecka? 

1 • Mindre än 20 timmar 
2 • 20—35 timmar 
3 • Mer än 35 timmar 

17 Genomgick Du under de tolv sista månaderna före Din nuvarande 
anställning någon arbetsmarknadsutbildning (omskolning eller liknande)? 

1 • Nej 
2 • Ja 



220 

18 a Hur mänga gånger under detolvsiata månaderna f ö r e Din nuvarande 
anställning var Du arbetslös eller permitterad och sökte eller väntade på 
arbete? 

1 • Ingen gång • fortsätt med fråga 19 a 

2 • 1 g ång 
3 • 2 gånger 
4 • 3 gånger 
5 • 4 gånger eller fler 

18 b Hur många månader var Du då sammanlagt arbetslös eller permitterad? 

1 • Mindre än 1 m ånad 
2 • 1—2 månader 
3 • 3—4 månader 
4 • 5—6 månader 
5 • Mer än 6 månader 

Hur många av de tolv sista månaderna före Din nuvarande anställ
ning var Du på minst halvtid studerande (annat än arbetsmarknadsutbild
ning)? 

1 • Ingen månad 
2 • 1—6 månader 
3 • 7—12 månader 

Hur många av de tolv sista månaderna före Din nuvarande anställ
ning var Du huvudsakligen sysselsatt med arbete i eget hushåll? 

1 • Ingen månad 
2 • 1—3 månader 
3 • 4—6 månader 
4 • 7—9 månader 
5 • 10—12 månader 

20 Vad tror Du att Du skulle ha gjort om Du inte haft Din nuvarande anställning? 

1 • Haft annat förvärvsarbete på orten 
2 • Haft förvärvsarbete på annan ort 
3 • Varit arbetslös 
4 • Studerat eller gått arbetsmarknadsutbildning 
5 • Arbetat i det egna hushållet, utan att söka förvärvsarbete eller studera 
6 • Annat 
7 • Vet ej 

19 a 

19 b 

21 Hur bedömer Du Dina möjligheter att nu få en annan anställning som Du 
kan acceptera? 

1 • Mycket små 
2 • Ganska små 
3 • Ganska stora 
4 • Mycket stora 
5 • Vet ej 

• 8» 

• ro 

• « 

• " 

• » 
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74 Q 

•• 

22 a Har Ditt intresse att utbilda Dig ökat eller minskat under de senaste tvA 
åren? 

1 • Minskat 
2 • Ingen förändring 
3 • ökat 

22 b Kan Du tänka Dig att gä någon form av utbildning om Du ges garantier att 
återfå Din nuvarande anställning? 

1 • Nej 
2 • Ja, jag skulle gärna gå följande utbildning 

23 Skulle Du kunna tänka Dig att ta ett så kallat "mansjobb", t ex svetsare vid 
mekanisk industri? 

1 • Nej 
2 • Ja 

6 © FRÅGOR OM DITT ARBETE 

ia 
absolut 

Ja 
kanske 

Nej 
kanske 

Nej 
absolut 

24 a Tycker Du att lönen är tillräckligt hög i 
förhållande till Dina arbetsuppgifter? • • 

inte 

• 

inte 

• 

b Tycker Du att Dina arbetstider år väl av
passade till de krav familj och hushåll 
ställer på Dig? • • • • 

c Tycker Du att Din anställning är trygg och 
säker? • • • • 

10 • d Tycker Du att Dina möjligheter till beford
ran är tillräckliga? • • • • 

25 Irriteras Du vid Din arbetsplats av 

Ja 
ofta 

Ja 
Ibland 

Nej 
sällan 

Nej 
aldrig 

«  •  a damm, gaser, andra luftföroreningar? • • • • 

12 Q b buller? • • • • 

13 • c olämplig temperatur? • • • • 

14 Q 
d Brukar Din arbetsställning ge Dig fysiska 

besvär, t ex värk i rygg eller axlar? • • • • 

« •  26 a Känner Du Dig psykiskt utmattad når Du 
kommer hem från arbetet? 

Ja 
ofta 

• 

Ja 
ibland 

• 

Nej 
sällan 

• 

Nej 
aldrig 

• 

16 • b Är Ditt arbete jäktigt? • • • • 

» •  c Känner Du Dig kroppsligt utmattad när 
Du kommer hem från arbetet? • • • • 

18 • d Anser Du att Ditt arbete år enformigt? • • • • 

19 Q e Får Du i Ditt arbete tillräcklig användning 
av Dina idéer, kunskaper och färdigheter? • • • • 

20 • f Brukar Du tycka att Dina arbetsuppgifter 
tråkar ut Dig? • • • • 
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27 Tycker Du att arbetet pâ Algots är intres
santare nu än när Du började? 

1 • 
2 • 
3 • 
4 • 
5 • 

Mycket intressantare 
Något intressantare 
Ingen skillnad 
Något tråkigare 
Mycket tråkigare 

28 Har Du en känsla av att sammanhållning
en mellan arbetarna på Din arbetsplats är 
bra eller dålig? 

1 • 
2 • 
3 • 
4 • 
5 • 
6 • 

Mycket bra 
Ganska bra 
Varken bra eller dålig 
Ganska dålig 
Mycket dålig 
Vet ej 

29 Brukar Du umgås med arbetskamrater på 
fritiden? 

30 Har Du sedan Du började på Algots lärt 
känna någon arbetskamrat, som Du nu 
brukar umgås med på fritiden? 

1 • Nästan varje dag 
2 • Någon gång i veckan 
3 • Någon gång i månaden 
4 • Några gånger per år 
5 • Nästan aldrig 

1 • 

2 • 

Nej 
Ja 

31 a Tror Du det är svårt att få kontakt med 
arbetskamrater, som man inte känner, om 
man blir förflyttad till en annan maskin 
eller ett annat arbetsställe? 

b Tycker Du att stämningen mellan arbe
tarna och arbetsledarna är god? 

c Har Du en känsla av att Du tillhör en sam
mansvetsad grupp eller ett gäng på Din 
arbetsplats? 

Ja Ja Nej Nej 
absolut kanske kanske absolut 

inte inte 

• 

• 

• • 

• • 

• 

• 

32 a Tänk Dig att en arbetare försöker ställa 
sig in hos arbetsledningen. Tror Du att de 
andra arbetarna skulle kunna enas om att 
se till att hon/han ändrar sig? 

b Antag att arbetsledningen behandlar en 
arbetare på ett sätt som de flesta tycker 
är orättvist. Tror Du att de andra arbetar
na skulle kunna enas om att se till att 
hon/han får rättelse? 

c Tänk Dig att det kommer en ny arbetare 
till Din arbetsplats, som vägrar gå med i 
fackföreningen. Tror Du att de andra ar
betarna skulle kunna bli eniga om att se 
till att hon/han går med? 

Ja Ja Nej Nej Vet 
säkert kanske kanske säkert ej 

inte inte 



223 

31 • 

33 a Tycker Du att de anställda bör hålla igen 
sina krav för att inte riskera att företaget 
läggs ned? 

Ja 
absolut 

• 

Ja 
kanske 

• 

Nej 
kanske 

inte 

• 

Nej 
absolut 

inte 

• 

32 • 

b Tycker Du att det är för mycket bråk mel
lan olika grupper bland arbetarna på Din 
arbetsplats? • • • • 

33 • 
C Blir Du irriterad om andra arbetskamrater 

under arbetstid "pratar bort en stund"? • • • • 

34 Q 

34 a Tycker Du att Du har tillräckligt stort in
flytande över utförandet av Dina egna 
arbetsuppgifter? 

Ja 
absolut 

n 

Ja 
kanske 

• 

Nej 
kanske 

inte 

• 

Nej 
absolut 

inte 

• 
! 

35 Q 

b Tycker Du att de anställda borde få mer 
att säga till om när man organiserar om 
produktionen, t ex vid modellbyten? • • • • 

I 

36 • 

c Tycker Du att de anställda har tillräckligt 
mycket att säga till om företagets skötsel 
och framtid? • • • • ! 

Ja 
säkert 

• 

Ja 
kanske 

• 

Nej 
kanske 

inte 

• 

Nej 
säkert 
inte 

• 

Vet 
ej 

• 37 • 

35 a Antag att det är löneförhandlingar på Din 
arbetsplats. Arbetarna tycker att lönen är 
för låg, men företagsledningen vägrar gå 
med på någon höjning. Man kommer 
ingen vart förhandlingsvägen. Anser Du 
att arbetarna då borde ta till sittstrejk el
ler liknande strejk för att trycka på före
tagsledningen? 

Ja 
säkert 

• 

Ja 
kanske 

• 

Nej 
kanske 

inte 

• 

Nej 
säkert 
inte 

• 

Vet 
ej 

• 

38 • 

b Anser Du att det någon gång kan 
vara riktigt av arbetarna här på företaget 
att ta till en sittstrejk eller liknande strejk? • • • • • 

39 • 
36 a Anser Du att den lokala fackklubben har 

stöd hos de enskilda medlemmarna? 

Ja 
absolut 

• 

Ja 
kanske 

• 

Nej 
kanske 

Inte 

• 

Nej 
absolut 

inte 

• 

Vet 
inte 

• 

40 • 
b Tycker Du att fackklubben för en tillräck

ligt hård linje gentemot företaget? • • • • 

41 • 

c Tycker Du att den enskilde arbetaren får 
tillräcklig information om fackföreningens 
arbete? • • • • 

42 Q 
d Tycker Du att fackklubben borde ha stör

re makt gentemot företaget? • • • • 

43 • 

37 a Är Du själv intresserad av fackliga frå
gor? 

1 • 
2 • 
3 • 
4 • 

Mycket intresserad 
Ganska intresserad 
Inte särsk. intresserad 
Inte alls intresserad 

« •  

b Har Du varit på något möte i fackklubben 
under de senaste sex månaderna? 

1 • 
2 • 
3 • 
4 • 
5 • 

Är ej fackansluten 
Inget möte 
1 möte 
2 möten 
3 möten eller fler 
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38 a Hur trivs Du på det hela taget pä Algot«? 1 • 
2 • 

Mycket bra 
Ganska bra 

3 • Varken bra eller dåligt 
4 • Ganska dåligt 
5 • Mycket dåligt • 

b Trivs Du bättre nu än när Du började pä 
företaget? 

1 • 
2 • 

Ja, jag trivs bättre nu 
Varken bättre el sämre 

3 • Nej, jag trivs sämre nu • 

39 Hur viktiga tycker Du följande faktorer är 
för att Du skall känna tillfredsställelse i 
Ditt arbete? Mycket 

viktigt 
Ganska 
viktigt 

Ej 
viktigt 

a Arbetsplatsen får inte vara bullrig, smut
sig eller dragig. • • • • 

b Möjligheter till b efordran skall finnas. • • • • 
c Lönen skall vara bra. • • • • 
d Man ska ha möjlighet att påverka arbets

takten och hur arbetsuppgifterna skall 
utföras. • • o • 

e Man skall ha goda arbetskamrater. • • • • 
f Sammanhållningen bland arbetarna skall 

vara god. • • o • 
g Man skall ha inflytande över företagets 

beslut på alla nivåer. • • • • 
h Arbetet skall vara meningsfullt och om

växlande. • • 
i 

• • 
i Anställningen skall vara trygg och säker. • • • 

Ringa nu in bokstäverna framför de tvä av ovanstående alternativ Du tycker 
är viktigast. 

I 40 Tänker Du på fritiden pä problem som rör 
Dina uppgifter pä jobbet? 

1 • Mycket ofta 
2 • Ganska ofta 
3 • Inte särskilt ofta 
4 • Aldrig 

41 En del arbeten gör man bara för att fä 
pengar. Andra jobb ger inte bara pengar 
utan också en känsla av personlig till
fredsställelse. Hur är det med det jobb 
som Du nu har? 

1 • 

2 • 

3 • 

Jag gör det bara för 
pengarna 
Det ger också en 
känsla av personlig 
tillfredsställelse 
Vet inte 

• 55 

•• 
56—57 

• 58 

• 59 
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42 Funderar Du ofta pâ att sluta Din anställ
ning vid Algots? 

Om Ja : 
Vad är det som gör att Du vill sluta? 
Kryssa för den viktigaste orsaken. 

1 • 
2 • 
3 • 
4 • 

1 • 

2 • 

5 • 

6 • 

7 • 

8 • 

Ja, mycket ofta 
Ja, ganska ofta 
Nej, sällan 
Nej, aldrig 

Resorna till och från 
arbetet är för be
tungande 
Jag vantrivs med ar
betsuppgifterna 
Lönen är för låg 
Jag blir för trött, orkar 
inte med arbetet 
Jag tr ivs inte med ar
betskamraterna 
Jag hinn er inte med 
familjen och hushållet 
Det finns inga fram
tidsutsikter i det här 
jobbet 
Annan orsak, nämligen 

FRÅGOR OM DINA ARBETSRESOR 

43 a Hur långt fir det från Din bostad till Din nuvarande arbetsplats? 

Cirka km 

43 b På vilket sått färdas Du normalt till och från Din nuvarande arbetsplats? 

œ • I 

I 

UŒ2 ! 

43 c Hur lång tid tar det normalt för Dig att komma från bostaden till arbetet? 

Cirka timmar minuter 
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FRÅGOR OM FLYTTNINGAR 

OvervSgde Du allvarligt att flytta till någon annan ort innan Du fick Din nu
varande anställning? 

1 • 
2 • 

Nej 
Ja 

fortsatt med fråga 

44 b Vilken var den huvudsakliga anledningen till att Du övervägde att flytta? 

1 • Det var svårt för mig att få ett lämpligt arbete 
2 • Det var svårt för maken/fästmannen att få ett lämpligt arbete 
3D På grund av studier 
4 • Annat skäl 

44 c Vart övervägde Du i första hand att flytta? 

1 • Någon del av Västerbotten 
2 • Norrbotten 
3 • Annan del av Norrland 
4 • Mellersta eller södra Sverige 
5 • Vet ej 

45 R&knar Du med att flytta frän Din nuvarande bostadsort inom de närmaste 
tre åren? 

1 • Nej, säkert inte 
2 • Nej, kanske inte 
3 • Ja, kansk e 
4 • Ja, säke rt 

for t sa t t  med f r åga  46  a  

45 b 

45 c 

Vilken fir den huvudsakliga anledningen till att Du räknar med att flytta? 

1 • Det är svårt för mig att få ett lämpligt arbete 
2 • Det är svårt för min make/fästman att få ett lämpligt arbete 
3D PÔ grund av studier 
4 D Annat skäl 

Till vilket av följande omrftden fir det troligast att flyttningen I 

1 D Någon del av Västerbotten 
2 O Norrbotten 
3 D Annan del av Norrland 
4 D Mellersta eller södra Sverige 
5 D Vet ej 

s& fal l sker? 

46 a När bytte Du senast bostadsort? 

1 D Har aldrig bytt bostadsort • fortsatt med f råga  47 a  

3 D Bytte senast år 

46 b Från vilken ort och kommun flyttade Du då? 

Ortens namn : 

Kommunens namn: 

46 c Hade flyttningen något samband med Din nuvarande anstfillning? 

1 • Nej 
2 • Ja 
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FRÅGOR OM DITT HUSHALL 

X] 

» •  

47 a Har Du några hemmaboende barn? 

1 • Nej fortsatt med fråga 48 

47 b 

. . . .  st  h e m m a v a r a n d e  b a r n  f ö d d a  f ö r e  1 9 6 0  

.... st h emmavarande barn födda 1960—1968 

.... st h emmavarande barn födda 1969—1976 

Hur ordnar Du barntillsynen? 

Har ej behov av barntillsyn 
Daghem 
Kommunal dagmamma (familjedaghem) 
Privat dagmamma 
Far- eller morföräldrar 
Annan släkt, vänner eller bekanta 
Har inte kunnat ordna barntillsynen 
Annat sätt 

1 • 
2 • 
3 • 
4 • 
5 • 
6 • 
7 • 
8 • 

18 • 

48 Vilket av följande alternativ passar bäst in pä Din nuvarande situation? 

1 • Ogift, ej sammanboende i 
2 • Änka, frånskild, hemskild, r *  fQ r tsatt m ed fråga 55 

gift men ej sammanboende J 
3 • Gift och sammanboende 
4 • Ogift men sammanboende under äktenskapsliknande former 

49 a Vad har Din make/fästman för utbildning? 

1 • Folkskola, fortsättningsskola eller delvis genomgången grund- eller 
enhetsskola 

2 • Gått ut grundskola, enhetsskola, realskola eller folkhögskola 
3 • Gått ut gymnasium/fackskola eller studerat vid universitet/folkhög

skola men ej avlagt examen 
19 Q 4 • Examen från universitet eller högskola 

49 b Har Din make/fästman någon yrkesutbildning? 

1 • Nej 
2 • Ja, under kortare tid än ett år 

20 Q ] 3 • Ja, längre än ett år 

21 • 

•• 
22—23 

M 
24—25 

50 a Vilket av följande alternativ passar bast in på Din makes/ffistmans nuva-
situation? 

Förvärvsarbetande cirka .... tim/vecka. (Anges även om han är till
fälligt sjukskriven eller har semester) 
Arbetslös eller permitterad och söker arbete 
Går på arbetsmarknadsutbildning 
Studerande (annat än arbetsmarknadsutbildning) 
Gör militärtjänst 
Sjukdom 
Annat 

50 b Om Din make/ffistman förvärvsarbetar, vilket yrke eller arbete har han? 

rande 

1 • 

4 • 
5 • 
6 • 
7 • 
8 • 
9 • 
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FRÅGOR OM HEM OCH ARBETE 

51 a Tror Du att Din make/fästman hellre vill att Du ska stanna hemma och sköta 
hushållet än att Du ska förvärvsarbeta? 

1 • Nej 
2 • Ja 
3 • Vet ej 

51 b Skulle Du själv hellre stanna hemma och sköta hushållet än förvärvsarbeta 
om Du inte förlorade ekonomiskt pä det? 

1 • Nej 
2 • Ja 

52 Hur fördelas följande arbetsuppgifter mellan Dig och andra familjemed
lemmar? 

I huvudsak Utför ungeffir I huvudsak av 
ajfilv hälften själv , andra familje

medlemmar 

Matlagning • • • 
Städning • • • 
Tvätt/lagning av kläder • • • 
Inköp av dagligvaror (mat mm) • • • 
Inköp av kapitalvaror • • • 
Skötsel av hushållsekonomi • • • 
Reparationer • • • 

53 Vem brukar o f t a s t fä sin vilja igenom om Du och Din make/fästman är 
oense om fördelningen av hushållsarbetet? 

1 • Min make/fästman 
2 • Jag 
3 • Vet ej 

54 Besvaras endast om Du någon gäng varit "hemmafru". 

Tar övriga familjemedlemmar större del i hushållsarbetet nu när Du för
värvsarbetar? 

1 • Nej 
2D Ja, i viss mån 
3D Ja, i hög utsträckning 

• 26 

• 27 

• 28 

• 29 

• » 
• 31 

• 32 

• 33 

• 34 

• 35 

• 36 
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FRÅGOR OM EKONOMI OCH SAMHÄLLE 

55 

37 • 

fram 

1 • 
2 • 
3 • 
4 • 
5 • 
6 • 

Nej 
Ja ,  genom ut tag  f rån  ege t  bankkonto  

Ja ,  genom lån  f rån  annan  fami l jemedlem 

Ja ,  genom lån  f rån  andra  s läkt ingar  e l le r  vänner  

Ja ,  genom lån  i  bank  e l le r  l iknande  

Ja ,  på  anna t  sä t t  

56 Hur tycker Du att Din ekonomiska situation förändrats de senaste två åren? 

38 • 

Klar  förbä t t r ing  

Viss  fö rbä t t r ing  

Oförändrad  

Viss  försämring  

Klar  fö rsämri ng  

57 Det talas ofta om motsättningar mellan olika grupper i dagens samhälle. 
I vilken utsträckning anser Du det föreligger en intressemotsättning 
mellan . 

J Ingen Svag Stark 
motsättning motsöttning motsättning 

39 _ I a Stad  och  landsbygd • • • 

40 b Tjäns temän och  a rbe tare  • • • 

41 c Unga och  gamla  • • • 

42 d Svenskar  och  invandrare  • • • 

43 e Byråkra te r  och  vanl ig t  fo lk  • • • 

44 f Arbetsgivare  och  lön tagare  • • • 

45 9 K api ta l i s t -  och  a rbe ta rk lassen  • • • 

46 h Pol i t iker  och  vanl ig t  folk  • • • j 

Ringa nu in bokstaven framför den av ovanstående motsättningar Du tycker 
47 1 U ; är viktigast. 

; 

58 1 vilken utsträckning tycker Du att Ditt intresse för följande områden ökat 
eller minskat de senaste två åren? 

ökat ökat Varken ökat Minskat Minskat 1 

mycket något eller minskat något mycket 

48 _ Fack l iga  f rågor  •  • • • • ' 

49 Kul tur  ( f i l m,  l i t t e ratu r ,  t ea te r  e t c )  •  • • • • 

50 Kvinnosaksfrågor  •  • • • • 

51 Po l i t ik  •  • • • • i 

52 _ Andra  samhäl l s f rågo r  •  • • • • ! 

53 Q Du har  nu  kommit  t i l l  s lu te t  av  fråge formuläre t .  Vi l l  Du  vara  vänl ig  och  b läddra  igenom fo rmu

lä re t  en  gång  t i l l  o ch  kont rol le ra  a t t  Du svara t  på  a l la  f r ågor  som gäl l e r  Dig .  Om Du har  några  

synpunkter på det som tagits upp i formuläret eller på andra frågeställningen som har an
knytn ing  t i l l  undersökningen  ber  v i  Dig  skr iva  dessa  på  b i fogade  lösb lad .  

VI TACKAR FÖR DIN MEDVERKAN.  
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INDEXKQNSTRUKTIQN Bilaga 3 

Index över fysisk arbetsmiljö har konstruerats på följande sätt. Utifrån frågorna 
25 a, b, c, i enkäten räknas med COUNT-kommandot antalet gånger svarsalternativen 
3 eller 4 valts av respondenten. De son på varje fråga givit något av dessa alter
nativ har en genomgående positiv värdering av den fysiska arbetsmiljön och får vär
det 3 i index. Har respondenten alltid givi t svarsalternativen 1 eller 2 har hon 
en genangående negativ värdering och får värdet 0 i index. 

Nedan redovisas svarsfördelningar för de frågor som ingår med angivande av hur 
uppdelningen i positiva respektive negativa svarsalternativ har gjorts. 

Fråga 25 a - Damm, gaser 

CATEGORY LABEL CODE 
A P S O L U T E  

F R E Q  

R E L A T I V E  
F R E Q  
( P C T )  

A D J U S T E D  
F R E Q  
( P C T )  

C U M  
F R E Q  
( P C T )  

JAOFTA 1 . ??4 4S.7 50.1 50.1 

JAIBLAND 2. 1 9 8  3 f . 2 36.3 86.4 

NEJSAL 
4. 

3. 4 6 S.2 8.4 94.8 

NEJALD 
T 

4. 29 5.1 5.2 100.Ö 

0 

T O T A L  

16 

5 6 2  100.0 

H I S S I N G  

100.0 

VALID C A S E S  5 4 6  M I S S IN G C A o E S  1 6  

Fråga 25 b - Buller 

CATEGORY LABEL C O D E  
A R S O L U T E  

F R E Q  

R E L A T I V E  
F R E Q  
( P C T )  

A D J U S T E D  
F R E Q  
( P C T )  

C U M  
F R E Q  
( P C T )  

JAOFTA 1. 224 39.9 41.2 41.2 

JAIBLAND 2. 22 1  39.3 40.6 81.8 

NEJSAL 
+ 

3. 69 12.3 12.7 94.6 

NEJALD .4. 30 5.3 5.4 100.0 

0 

T O T A L  

1 8 

5 6 2  

3.2 

100.0 

M I S S I N G  

100.0 

V A L I D  C A S E S  M I S S I N G  C A S E ?  18  
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Fråga 25 c - Temperatur 

CATEGORT LABEL CODE 
A B S O L U T E  

F R E Q  

R E L A T I V E  
F R E Q  
( P C T )  

ADJUSTED 
FREQ 
(PCT) 

CUM 
FREQ 
(PCT) 

JAOFTA 1 .  5 1  . 5  5 2 . 8  52.8 

JAIBLAND . 2 .  7 1  6  .4 39.4 92.2 

NEJSA L 
+ 

3. 2  9  5 . 2  5 . 3  97.5 

NEJALD , 4. 1  4 ?.4 2.5 1 0 0 . 0  

0  1  4 ? . 5  K I S S I N G  

TOTAL 5 6  ?  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  

V A L I D  C A S E S  5 4 * 3  M I S S I N G  C A S E S  1 4  

Nedan redovisas svarsfördelningen över index för upplevelsen av den fysisk a 
arbetsmiljön. 

FYSISK ARBETSMILJÖ 

CATEGORY LABEL CODE 
ABSOLUTE 

FREQ 

RELATIVE 
FREQ 
(PCT) 

ADJUSTED 
FREQ 
(PCT) 

CUM 
FREQ 
(PCT) 

MDAL 0 408 72.6 74.2 74.2 

GD AL 1. 84 15.0 15.3 89.5 

GBRA 2. 41 7.3 7.4 97.0 

MBR A 3. 17 3.0 3.0 100.0 

-9. 12 2.1 MISSING 

TOTAL 562 100.0 100.0 

VALID CASES 550 MISSING CASES 12 Observera att internbort
fallet här är lägre pgav 
datakompletter ing. 

Samtliga index konstrueras efter ovanstående princip. I fortsättningen redovisas 
därför bara svarsfördelningar och angivelser av vilka svarsalternativ som slagits 
samman till en positiv respektive negativ pol. 
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ANSTÄLIWINGSVILLKOR 

Fråga 24 a - Löneförhållanden 

R E L A T I V E  A D J U S T E D  C U M  
A B S O L U T E  F R E Q  F R E Q  F R E Q  

C A T E G O K  Y  L A P E L  C O D E  F R E Q  < N C T )  ( P C T )  ( P C T )  

J  A A B S  1. 66 1 1 . 7  12.2 12.2 
+ 

J A K  2. 21 1 3 7  .  5  39.2 5 1 . 4  

N E J  K  A  I  3. 1 4 0  24.9 26.0 77.4 

NE J  A D S  4. 1 2 2  21.6 22.6 100.0 

0 24 4.3 K I S S I N G  

T O T A L  r>6? 1 ü C . C 

VALID C A S E F : .  5 3 *  M I S S I N G  C A S E C  2 4  

Fråga 24 b - Anställningstrygghet 

C A T E G O R Y  L A S E L  C O D E  
A 9 S 0 L U T C  

F R E Q  

R E L A T I V E  
F R E Q  
( P C T )  

A D J U S T E D  
F R E Q  
( P C T )  

C U I  
F R E Q  
( P C T )  

J  A A P S  

J A K  
+ 

1. 

. 2. 

4 8 

1 rt« 

-.5 

29.9 

9.0 

31.9 

9.0 

41 .0 

N E J K A I  3. 21 9 3-% 9 41 .5 82.5 

N E J  A O S  4. 92 16.4 17.5 100.0 

0 3 5 Ó.2 M I S S I N G  

T O T A L  5 6 2  10 3.0 100.0 

V A L I D  C A S E S  5 2 7  * I $ C . I N G  C A S E S  35 
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Fråga 24 c - Arbetstider 

R E L A T I V E  A D J U S T E D  C U M  
A B S O L U T E  F P E G  F R E Q  F R E Q  

C A T E G O k Y  L A B E L  C O D E  F R E Ì  ( P C T )  ( P C T )  ( P C T )  

J  A A R S  1 . 16 5  2°. 4 31 .0 3 1 . 0  
+ 

J A K  . 2 .  1 7 9  31 .9 33.7 64.7 

NE J K A I 5. 1 1 1 1 ̂  • * 20.9 85.6 

N E J  A B S  4. 77 13.6 14.4 100.0 

G 30 5.3 « I S  S I N G  

T O T A L  5 6 2  no.o 1 00 .C 

V A L I D  C A S E S  5 ? 7  ^ I S S I ^ G  C A S E ?  3 0  

Index över anställningsvillkor 

CATEGORY LABEL CODE 
ABSOLUTE 

FREQ 

RELATIVE 
FREQ 
(PCT) 

ADJUSTED 
FREQ 
(PCT) 

CUM 
FREQ 
(PCT) 

MD AL 0 72 12.8 13.7 13.7 

GDAL 1 . 172 30.5 32.7 46.4 

GBRA 2. 190 33.9 36.3 82.7 

MBRA 3. 91 16.1 17.3 100.0 

-9. 38 6.7 MISSING 

TOTAL 562 100.0 100.0 

VALID CASES 525 "ISSING CASES 38 
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FÖRSLITNING 

Fråga 26 b - Jäktigt arbete 

CATEGORY LABEL CO 0 E 
ABSOLUTE 

FREQ 

RELATIVE 
FREQ 
(PCT) 

A OJUSTED 
FREQ 
(PCT) 

CUM 
FREQ 
(PCT) 

JAOFTA 1 . 137 33.2 33.8 33.8 

J AI8LAND 2. 309 54.9 55.8 89.6 

NEJ SAL 

NEJALD 
+ 

3. 

,4. 

40 

18 

7.1 

3.2 

7.2 

3.2 

96.8 

100.0 

0 9 1.6 MISSING 

TOTAL 562 100.0 100.0 

VALID CASES 553 MISSING CASES 9 

Fråga 26 c - Kroppslig utmattning 

C A T E G O R Y  L A R F L  C O D E  
A R S O L U T C  

F R E Q  

R E L A T I V E  
F R E Q  
( P C T )  

A D J U S T E D  
F R E Q  
( P C T )  

C U M  
F R E Q  
( P C T )  

J  A O  F T  A  1  .  1 4 7  2 6 . 2  2 7 . 0  2 7 . 0  

J A I 8 L A N D  . 2. ? 6  7  4 7 . 5  4 9 . 0  7 6 .  1  

N E J  S A L  

N E J A L D  
+ 

3 .  

„ H . 

mi 

3 0  

1 7 . 9  

5 . 3  

1 3 . 5  

5 . 4  

9 4 . 6  

1 0 0 . 0  

' J  1  °  3 . 2  H I S S I N G  

T O T A L  5 6 2  1 0 0 . Ü  1 0 0 . 0  

V A L I D  C A S T S  5 4 4  " Ì I J S I N G  C A S E S  1 8  
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Fråga 25 d - Besvärande arbetsställning 

B E L A T I  V E  A D J U S T E D  cur 
A  G SOLUTE F  RE £  F  R E Û  F » E Q  

C A T E G O R Y  I  A  A [ L  C 0 D f F R F  Q  C  r c T  )  C P C T )  ( P C T )  

J  A O  F T  A  L  .  2  T  9  * ? . 6  4 5 . 6  4 3 . 6  

J  A I P L A N D  2. 2 1  7 3 ~ . 5  3 9 . 4  8 3 . 0  

N E J  S A L  ' 7, b 6 5 1 1 . 5  1 1  . *  9 4 . «  

ir 
N E  J  A L O  - ^ • 

? Ç .̂ .1 5 . 2  1 0 0 . 0  

1 7 2.̂  M L  K S  I N G  

TOTAL 5 6 ?  1  jj.O 1 0 0 .  ü 

V A L I D  C  A S  F  S  5 4 ?  I Ó S î li G C A S E c 1 ? 

Index över förslitning 

CATEGORY LABEL CODE 
ARSOLUTE 

FREQ 

RELATIVE 
FREQ 
(PCT) 

ADJUSTED 
FREQ 
CPCT) 

CUM 
FREQ 
(PCT) 

MDAL 0 363 64.6 66.2 66.2 

GD AL 1 . 114 2D.3 20.8 87.0 

GBR A 2. 51 9.C 9.2 96.2 

MBR A 3. 21 3.7 3.8 100.0 

-9. 14 2.5 KISSING 

TOTAL 562 100.0 100.0 

VALID CASES 54* M I S S I N G  C A S E S  1 4  
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SOCIALA RELATIONER 

Fråga 29 - Umgänge med arbetskamrater på fritiden 

CATEGORY LABEL CODE 
ABSOLUTE 

FREO 

RELATIVE 
FREQ 
(PCT) 

ADJUSTED 
FREQ 
(PCT) 

CUM 
FREQ 
(PCT) 

VARJEDA 

NIVECK •I 1. 29 

120 

5.1 

21 .3 

5.3 

21.8 

5.3 

27.0 

NIMAN 112 20.0 20.5 47.5 

NIAR - ' 4. 45 7.9 8.1 55.6 

NAL DR I * 5. 244 43.4 44.4 100.0 

0 1 3 2.3 MISSING 

TOTAL 562 103.0 100.0 

VALID CASES 549 MISSING CASES 13 

Fråga 31 c - Gruppsammanhållning på arbetsplatsen 

RELATIVE ADJUSTED CUM 
ABSOLUTE FREQ FREQ FREQ 

CATEGORY LABEL CODE FREQ (PCT) (PCT) (PCT) 

J A ABS f U 175 31 .1 32.5 32.5 
+1 

JAK 
1 2 - 195 34.7 36.3 68.7 

NE JK AI 
-V-

85 15.1 15.7 

LO •
 

00 

N EJ ABS u 84 14.9 15.5 100.0 

0 24 4.3 MISSING 

TOTAL 562 100.0 100.0 

VALID CASES 533 MISSING CASES 24 
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CAT EGORY LAPEL 

MRP A 

G B R A 

VEL 

6DAL 

MD AL 

VET E J 

på arbetsplatsen 
A B S O L U T E  

C C D * .  F  R E O  

P E L A T I  V E  
F R F 3  
( P C T )  

A D J U S T E D  
F R E Q  
( P C T )  

C U M  
F R E Q  
( P C T )  

WA  1 ^ . 4  n  . 7  1 8 . 7  

t -  •  I ' .  2 3 2  4  1  «  7 - 4 2 . C  6j. 7 

T  1 ?C ? 1 . 3  2 1 . 6  82.4 

4 .  5  7  1  n. 1  1 0 . 3  92.6 

?2 4.0 96.6 

* • 1  9  ".4 3.4 100.0 

n  9  1 . 6  1 I 5 S  I N G  

T O T A L  5 6 2  100.0 1 C 0 . 0  

V A L I D  C A S E ? !  5 e 3  M I T L I N G  C A S f S  9  

Index över sociala relationer 

CATEGORY LABEL 

MD AL 

GDAL 

GBRA 

MB RA 

VALID CASES 

FREQ 
ABSOLUTE 
(PCT) 

RELATIVE ADJUSTED 
FREQ FREQ 

540 

0 

1. 

2. 

3. 

-9. 

TOTAL 

MISSING CASES 

82 

156 

221 

81 

22 

562 

22 

(PCT) 

14.6 

27.7 

39.3 

14.5 

3.9 

100.0 

(PCT) 

CUM 
FREQ 

15.2 

28.8 

40.9 

15.1 

MISSING 

100.0 

15.2 

44.0 

84.9 

100.0 
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ARBETETS ART 

Fråga 26 d - Enformighet i arbetet 

CATEGORY LABEL CODE 
ABSOLUTE 

FREQ 

RELATIVE 
FREQ 
(PCT) 

ADJUSTED 
FREQ 
(PCT) 

CUM 
FREQ 
(PCT) 

JAOFTA 1. 303 53.8 55.3 55.3 

J A IBLAND ,2. 171 30.5 31.3 86.6 

NEJ SAL 

NEJALD 
+ 

3. 

4. 

51 

23 

9.0 

4.0 

9.3 

4.1 

95.9 

100.0 

0 15 2.7 MISSING 

TOTAL 562 100.0 100.0 

VALID CASES 547 MISSING CASES 15 

Fråga 26 f - Tråkiga arbetsuppgifter 

CATEGORY LABEL CODE 
ABSOLUTE 

FREQ 

RELATIVE 
FREQ 
(PCT) 

ADJUSTED 
FREQ 
(PCT) 

CUM 
FREQ 
(PCT) 

JAOFTA 1. 175 31.2 32.1 32.1 

JAIBLAND 2. 261 46.5 47.9 80.0 

NEJ SAL 
+ 

3. 81 14.5 14.9 95.0 

NEJ ALD 
+ 

4. 27 4.9 5.0 100.0 

0 17 3.0 MISSING 

TOTAL 562 100.0 100.0 

VALID CASES 5A6 MISSING CASES 17 
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Fråga 26 e - Användning av ideer i arbetet 

R E L A T I V E  A D J U S T E D  CUM 
APSOL UT C PRE Q FP EQ FREQ 

CATEGORY LA^FL c o o t  F P l Q  (PCT) (PCT) (PCT) 

J A 0 F T A  
I  

1. T . *  6.2 6.2 
+ 1 JAI9LAKD 

L ? -
5 9 11.5 11.1 17.3 

NFJSAL 7. m 1 ?1 3 ? . ?  34.3 51.6 

NE J ALO + • 2 5 6  45.5 4 8.4 100.ü 

- 34 rt.O V I S S I N G  

T O T A L  56 2 10:1.0 100.Û 

V A L  I  i )  C A S I  S  S ? v  M J ? S I  Ni G C A S E T *4 

Index över arbetets art 

CATEGORY LABEL CODE 
ABSOLUTE 

FREQ 

RELATIVE 
FREQ 
(PCT) 

ADJUSTED 
FREQ 
(PCT) 

CUM 
FREQ 
(PCT) 

WD AL 0 383 68.0 70.7 70.7 
GDAL 1. 84 14.9 15.4 86.1 
GBR A 2. 34 6.0 6.2 92.3 
MBR A 3. 42 7.4 7.7 100.0 

-9. 21 3.7 MISS ING 

TOTAL 562 100.0 100.0 

VALID CASES 542 MISSING CASES 21 
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INFLYTANDE 

Fråga 34 a - Inflytande över egna arbetsuppgifter 

RELATIVE ADJUSTED CUM 
ABSOLUTE FREQ FREQ FREQ 

CATEGORY LABEL CODE FREQ (PCT) CPCT) (PCT) 

JAA8S ' 1. 8 2  14.6 15.9 15.9 
+ -

JAK L  2  - 158 28.1 O
 

•
 

00
 

46.7 

NEJ K AI ['• 142 25.3 27.7 74.4 

NEJ ABS U 131 23.4 25.6 100.0 

a  49 3 .6 MISSING 

TOTAL 562 100.0 100.0 

VALID CASES 514 PISSING CASES 49 

Fråga 34 b - Inflytande över omorganisation av produktionen 

R E L A T I V E  A D J U S T E D  C U M  

A T 0 L U T L" F R E Q  F R E Q  F R E Q  

C A T E G O R Y  L A « s E L  C  C D  c  F * E  Q ( P C T )  ( P C T )  ( P C T )  

J A A B S  
f 

1  .  ? •*. 7 5 1  . J  5 4 . 7  5 4 . 7  

J A K  . m 
V 

?. ̂ . 5 3 1 . 6  8 6 . 4  

N E J K A t  I  f  3 .  > 1  9 . 7  9 6 . 0  

+  J  

N E J  £ 3 S  I 4 '  2 1  3 . 7  4 . 0  1 0 0 . 0  

0  "S  *  6  •  H I S S I N G  

T O T  A L  c >  6  ?  1  j  : .  a  1 0 0 . ù  

V A L I D  C A S f c S  Z 2 L  H I S S I N G  C A S E S  38 
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Fïàga 34 c - Inflytande över hela företaget 

CATEGORY LABEL CODE 
ABSOLUTE 

FREQ 

RELATIVE 
FREQ 
(PCT) 

ADJUSTED 
FREQ 
(PCT) 

CUM 
FREQ 
(PCT) 

JAABS 

JAK 
+ 

1. 

2. 

8 

38 

1.4 

6.7 

1.5 

7.1 

1.5 

8.6 

NEJ KAI 3. 159 28.3 30.0 38.7 

NEJ ABS 4. 325 57.8 61.3 100.0 

0 33 5.9 MI SS ING 

TOTAL 562 100.0 100.0 

VALID CASES 529 MISSING CASES 33 

Index över inflytande 

CATEGORY LABEL CODE 
ABSOLUTE 

FREQ 

RELATIVE 
FREQ 
(PCT) 

ADJUSTED 
FREQ 
(PCT) 

CUM 
FREQ 
(PCT) 

MDAL 0 261 46.4 50.4 50.4 

GDAL 1 . 186 33.1 36.0 86.4 

GBR A 2. 50 8.8 9.6 96.0 

MBR A 3. 21 3.7 4.0 100.0 

-9. 45 7.9 MISSING 

TOTAL 562 100.0 100.0 

VALID CASES 518 HISSING CASES 45 
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Index över hela arbetsmiljön (Sammanslagning av index över fysisk miljö, anställ
ningsförhållanden, förslitning, sociala relationer, arbetets art och inflytande. 
Värdena 3 och 4 i varje index har sammanslagits till 2 och värdena 1 och 2 till 1. 
Därefter har med COUNT- kommandot i SPSS räknats det antal gånger ett positivt 
svar (kod 2) avgivits. De som har ett positivt värde på alla delindex får värdet 
3 i arbetsmiljöindex. De som har ett negativt värde på alla delindex får värdet 0). 

CATEGORY LABEL CODE 
ABSOLUTE 

FREQ 

RELATIVE 
FREQ 
(PCT) 

ADJUSTED 
FREQ 
(PCT) 

CUM 
FREQ 
(PCT) 

MD AL 0 152 27.1 30.3 30.3 

1 . 241 42.9 48.0 78.3 

2. 70 12.4 13.9 92.1 

GBR A 3. 39 7.0 7.9 100.0 

-9. 60 10.6 MISSING 

TOTAL 562 100.0 100.0 

VALID CASES 502 KISSING CASES 60 

Index över jäktigt och enformigt arbete 

CODE 
ABSOLUTE 

FREQ 

RELATIVE 
FREQ 
(PCT) 

ADJUSTED 
FREQ 
(PCT) 

CUM 
FREQ 
(PCT) 

Bådé jäktigt och enformigt 0 435 77.4 79.5 79.5 

Antingen jäktigt eller 1 • 
enformigt 
Ingendera 2 • 

93 

19 

16.6 

3.3 

17.1 

3.4 

96.6 

100.0 

-9. 

TOTAL 

15 

562 

2.7 

100.0 

MISSING 

100.0 

VALID CASES 547 KISSING CASES 15 
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Index över ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE har skapats av följande tre frågor: 

Fråga 38 a - Allmän tr ivsel 

CATEGORY LABEL CODE 
ARSOLUTE 

FREQ 

RELATIVE 
FREQ 
<PCT> 

ADJUSTED 
FREQ 
(PCT) 

c u w  
F R E Q  
(PCT) 

MBR A 
+ \ 
' 1. 105 13.7 18.9 18.9 

G B R A  
+ \ 

W 2. 234 41.6 41 .9 60.8 

VEL ' 3. 147 26.2 26.4 87.3 

GDAL — < 4. 53 9.4 9.5 96.8 

*D AL 5 .  
\ 

-1. 

1 e  

5 

3.2 

.9 

3.2 

HISSING 

100.0 

TOTAL 562 100,0 100.0 

VALID CASES 557 MISSING CASES 5 

Fråga 41 - Instrumenteil inställning 

CATEGORY LABEL CODE 
ABSOLUTE 

FREQ 

RELATIVE 
FREQ 
(PCT) 

ADJUSTED 
FREQ 
(PCT) 

CUM 
FREQ 
(PCT) 

- 0  7 1 .2 1.2 1.2 

BARAPENG - 1 . 257 45.8 45.8 47.0 

TILLFRED H- 2. 216 38.4 38.4 85.4 

VE J - 3. 

TOTAL 

82 

562 

14.6 

100.0 

14.6 

100.0 

100.0 

VALID CASES 5 55 MISSING CASES 7 
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Fråga 42 - Funderar på att sluta 

CATEGORY LABEL CODE 
ABSOLUTE 

FREQ 

RELATIVE 
FREQ 
(PCT) 

ADJUSTED 
FREQ 
(PCT) 

CUM 
FREQ 
(PCT) 

MOFTA 
-  I  1* 

66 11 .7 12.0 12.0 

GOFTA 1 2- 147 26.2 26.8 38.8 

LOFTA 

ALDRIG +  C: 
190 

146 

33.8 

25.9 

34.6 

26.6 

73.4 

100.0 

BLANK 13 2.3 MISSING 

TOTAL 562 100.0 100.0 

VALID CASES 549 MISSING CASES 13 

Index över Arbetstillfredsställelse 

CATEGORY LABEL CODE 
ABSOLUTE 

FREQ 

RELATIVE 
FREQ 
(PCT) 

ADJUSTED 
FREQ 
(PCT) 

CUM 
FREQ 
(PCT) 

WD A L 0 145 25.7 26.4 26.4 

1 . 104 18.5 18.9 45.3 

2. 125 22.2 22.7 68.0 

GBR A 3. 175 31.2 32.0 100.0 

-9. 14 2.5 MISSING 

TOTAL 562 100.0 100.0 

VALID CASES 543 MISSING CASES 14 
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Index över ARBETARMEDVECANDE har skapats ar följande tre frågor: 

Fråga 35 a 

CRTEGDRY 

- Strejkbenägenhet 

LRBEL CODE 
RBSDLUTE 
FREQ 

RELftTIVE 
FREQ 
<PCT> 

RDJIJSTED 
FREQ 
•CPCT> 

CUM 
FREQ 
<PCT) 

JRSRK 

JRKRNS + i 

1. 113 

179 

20; 9 

31-7 

22; 3 

34; 6 

22; 3 

57; 4 

NEJKRNS 
. 1 

3. b 5 11.5 12; 5 69; 9 

NEJSRK 1 i 4. 48 3.5 9; 3 79; 2 

VETEJ -h 5. 

0 

108 

46 

19; 1 

3.2 

20;3 

MISSING 

100; 0 

TOTRL 562 100. 0 100; 0 

VRLID CRS ;ES 516 MISSING C RS E S 46 

Fråga 33 a - Kravnivå- hålla igen sina krav RELRTIVE RDJIJSTED CUM 

CRTEGORY LRBEL CODE 
RESOLUTE 
FREQ 

RELRTIVE 
FREQ 
<PCT> 

RDJIJSTED 
FREQ 
<PCT> 

CUM 
FREQ 
vPCT> 

JRRBS ' 1. 68 12.0 13.0 13; 0 

JRK - - 2. 110 19*5 21.1 34; 0 

NEJKRI , 3. 103 13; 3 19; 7 53; 3 

NEJRBS + 4. 

0 

241 

41 

42 i 3 

7.4 

46; 2 

MISSING 

100; 0 

TQTRL 562 100; 0 100; 0 

VRLID CRS ES 521 MISSING CRSES 42 
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Fråga 33 c - Arbetsgivarmoral 

CRTEGORY LRBEL 

JRRBS 

JRK 

NEJKRI 

NEJRBS 

RELRTIVE RD JUSTED CUM 

CODE 
RBSÖLUTE 
FREQ 

FREQ 
<PCT> 

FREQ 
<PCT> 

FREQ 
<PCT> 

' 1. 53 9.4 10.1 10. 1 

< 2. 92 16.3 17.4 27; 5 

, 3. 107 19; 0 20; 3 47; 8 

+ 4. 274 48; 3 52; 2 1 00; 0 

0 37 6.5 MISSING 

TDTRL 562 1 0 0 ; 0 100; 0 

VRLID CRSES 526 MISSING CRSES 37 

Index över Arbetarmedvetande 

CATEGORY LABEL r .  0  D  F  

4  ̂  S  O L  '  I T  F  
F & E 3  

RELATIVE 
FR E 9 
( P C T )  

ADJUSTED 
FREQ 
(PCT) 

cu* 
FREQ 
(PCT) 

L S G  9  * 5 1  1  . 1  1 ?. 1 12.1 

1  .  14 ? ? 5 . 5  27.9 4 0 . 0  

2 .  1  7 3 2 0 . 5  32.3 72.3 

H b G *. 14° ?5.3 27.7 100.0 

. S  1  r  . 7  I M S S I N G  

T O T  *  L  C'Q 6 i n e  . 0  1 0 0 . 0  

V A L I D  C  A  S F  Ç  K I S S I N G  C  A  *  F ;  ?  5 1  
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Index över fÖRSÖRJNINGSSITUATION har skapats av följande tre frågor: 

Fråga 48 - Civilstånd 

CRTEGDRY LftBEL CODE 
RBSGLUTE 

FREQ 

RELRTIVE 
FREQ 
<PCT> 

RDJUSTED 
FREQ 
<PCT> 

CUM 
FREQ 
<PCT> 

EJ SAMMANBOENDE - 1. 255 45 i 3 45; 3 45; 3 

SAMMANBOENDE ~h 2. 307 54; 7 54; 7 100; 0 

TDTRL 562 100; 0 100; 0 

VRLID CftSES 562 MISSING CRSES 0 

Fråga 47 - Hemmaboende barn 

CRTEGDRY LRBEL CDDE 
RBSGLUTE 
FREQ 

RELRTIVE 
FREQ 
<PCT> 

RDJUSTED 
FREQ 
CPCT> 

CUM 
FREQ 
<PCT) 

HEMMABOENDE BARN - 1. 110 19.7 19.7 19; 7 

EJ HEMMABOENDE ' 4- d a  452 30.3 80; 3 100; 0 

TDTRL 562 1 00; 0 100; 0 

VRLID CRSES 562 MISS ING CRSES 0 

Fråga 55 - Ekonomisk buffert 

CRTEGDRY LRBEL CDDE 
RBSDLUTE 
FREQ 

RELRTIVE 
FREQ 
<PCT> 

RDJUSTED 
FREQ 
•CPCT) 

CUM 
FREQ 
<PCT> 

INGEN — 1 .  30 14.2 17.8 1 7; 8 

NBGDN ' 2. 197 35. 1 43; 9 61 ; 6 

GOD 

JRSLRKT 
+ < 3. 

4. 

54 

33 

9.6 

5.9 

12.0 

7.3 

73.6 

80;9 

JRBRNK , 5. 51 9. 0 11.3 92.2 

JRRNNRT — 6. 35 6.2 7.8 100; 0 

BLRNK 112 20; 0 MISSING 

TDTRL 562 100. 0 100; 0 

VRLID CRSES 450 MIS: SING CRSES 112 
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Index över försörjningssituation 

C A T E G O R Y  L  A  »  f  L  C O D  P  
^  p  c  O L  l ' T  C  

F  R  E  0  

R E L A T I V E  
F  R  F  Q  
( P C T )  

A  O J U S T E  0  
F R E Q  
( P C T )  

c u *  
F R E Q  
( P C T )  

D Ä L I C  T  ?  C  S .  4  4 . 2  4 . 2  

1  .  < 5  1 4 . S  1 7 . 9  ? ? . 1  

?. 1  Q  7  7 > 7 . 6  4 1  . 4  6 3 . 5  

R R  A  7  1 7 " *  ? 9 . 6  3 6 . 5  1 0 C . 0  

. 1 1 1  1 9 . 0  * 1  S S  I M P  

T O T A L  5 ?  £  1 1 0 . 0  1 0 0 . 0  

V A L I D  C  A  S  F  S  L 7 *  v  î  S  c  T  M  G  C Û S F S  1 1 1  
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I det följande redovisas enkla frekvenser för de bakgrundsvariabler san förekommer 

i kapitel 11. I förekommande fall anges hur sammanslagningar av värden har gjort . 

Fråga 1 - Skolutbildning 

C A T E G O R Y  U r ' F L  C O D E  

A n  S O L U T E  
F R E Q  

R E L A T I V E  
F  P f  Q  
( P C T )  

A D J U S T E D  
F R E Q  
( P C T )  

C U *  
F R E Q  
( P C T )  

F O L K S K O L  1 .  2 7 6  4 9  .  f j  4 9 . 7  4 9 . 7  

G K U N  D S K 0  f •> i  .  •  2 1  2  5 * > . 7  3 S . 2  * 7 . 9  

G Y N N A S  7 6 5  1  Î  . 5  1 1 . 7  9 9 . 6  

H Ö G S K O L  , 4 .  2 . 4  . 4  1 0 0 . 0  

M  L  A  N  K  ? 1 . 4  M I S S I N G  

T VT<a 5 6 2  un. 3 1 0 G . Ü  

VALID CA SE? 5 5 4 M I S S I V G CASES 

Fråga 11 b - Antalet tidigare anställningar 

C A T E G O R Y  L A H f c L  C O D E  

A ? S 0 L U ! T  
F  P  E  4  

P E L A T I  V E  
F R E Q  
( P C T  )  

A D J U S T E D  
F R E Q  
( P C T )  

C U M  
F R E Q  
( P C T )  

E N  1  .  1 4 4  2 5 . 7  3 6 . 0  3 6 . 0  

T V A  1 0 1  K  . U  2 5 . 3  6 1  . 3  

T R E  t  3.  6 5  1 1 . 6  1 6 . 3  7 7 . 6  

F Y R A  I ' '  
2 7  4 . «  6 . 7  

Kl • 

OC 

F E  »  u 6 3  1 1 . 2  1 5 . 7  1 0 0 . Ü  

L Ä N K  

T O T A L  

1 6 1  

5  5 2  

2  %  7  

1  Ki . o  

M I S S I N G  

1 U G . Ü  

V A L I D  CASES 4M CASES 161 Fragan kcfnpletteras i 

tabell 46 kap 11 med de 

som inte hade haft någon anst. 
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Fråga 18 b - Arbetslöshetstid 

C A T E G O K Y  L A F E L  C O D E  
A  ̂  S  O L  U T  £  

F P E ' 3  

R E L A T I V E  
F P É Q  
( P C T )  

A D J U S T E D  
F R E Q  
( P C T )  

C U M  
FREQ 
( P C T )  

M I 1 M A N  1 . t 4 7.5 6. 1  6 . 1  

1 - ?  *> b c> T n . 4 2 3 . 2  2 9 . 3  

3 - 4  T b 49 •S • 6 2 1  . 3  5 0 . 6  

5 - 6  k 4 . 3 6 4. 4  1 5 . 8  6 6 . 4  

# E R  5. 77 1 ~.6 3 3 . 6  1 0 0 . 0  

^ L A N K  3"* 4 =5^.5 M I S S I N G  

T O T A L  5 62 100.0 1 0 0 . 0 

V A L I D  C  A F  T  S  •viss I  "J  G CAJ, FT "^34 Frågan 
kap 11 

kompletteras i tab 48 
med ej_ arbetslösa. 

Fråga 19 b - Hemarbetstid 

C A T E G O R Y  L A ^ C L  CODE 
A B S O L U T E .  

F P E  0  

R E L A T I V E  
F R E Q  
( P C T )  

A D J U S T E D  
F R E Q  
( P C T )  

C U M  
F R E Q  
( P C T )  

I N G E M  1 .  2*2 5 0 . 1  5 3 . 0  5 3 . 0  

1 - 3  ? - 5.0 5 . 3  5 8 . 2  

4 - 6  / 7 2 9 > . 1  5 . 4  6 3 . 7  

7 - 9  4 • 1 6  I.b 3 . 0  6 6 . 7  

1 0 - 1 ?  , 5. 177 3 1 . 5  3 3 . 3  1 0 0 . 0  

P L  A  N  K  V 1 5.S M I S S I N G  

T O T A L  562 1  ) 0 .Q 1 0 0 . 0  

V A L I D  C A S E S  5  ?  1  *>' IS : S I N G  C A S E S  3 1  
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Fråga 21 - Möjlighet att nu få en annan anställning 

C A T E G O K Y  L A ^ E L  C O D F  

A ^ O L U T H  
F  H  E  i i  

R E L A T I V E  
F R E Q  
( P C T )  

A D J U S T E D  
F R E Q  
( P C T )  

C U N  
F R E Q  
( P C T )  

W S *  A  

•C1* 
? ? 4  5 0 . 9  4 Ü . 1  4 0 .1 

G S P A  t  1 7 5  3 1  .  1  3 1  . 3  7 1 . 4  

G S T O P A  

f -
2 ?  3 . 9  3 . 9  7 5 . 3  

M S T O R A  
4' 

4  . 7  . 7  7 6 . 1  

V E f E J  I 5 .  1 H  2 " . P  2 3 . 9  1 0 0 . U  

7 .  4  . 7  * 1 S S  I N G  

T O T A L  5 6 2  1  V !. 0  1 0 0 . 0  

V A L I D  C A S E S  5 5 ?  U  S  ç  I  *  G  C A S E S  4  

Fråga 9 - Möjlighet att få annan anställning i samband med anst. vid Algots 

C A T E G O R Y  L A H t  L  C O D E  

A  R S  O L  U T » :  
F P E Q  

» E L A T I V E  
F  R  E  Q  
( P C T )  

A D J U S T E D  
F R E Q  
( P C T )  

C U *  
F R E Q  
( P C T )  

N E J  1  .  A  5  9  .6 8 3 . 0  8 3 . ü  

I N T E L I K  A  2 .  7 1  1 2 . 7  1 2 . 9  9 5 . 9  

L I K A  ? .  2 ?  4 . 1  4 . 1  1 Ö U . 0  

n  L  A  <  9 1 .6 K I S S I N G  

T O T A L  5 6 2  v n . u  1ÜÜ.Ü 

VALID CASFS 5 5? MISSING CASES 9 
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Fråga 20 - Alternativ till nuvarande anställning ( Kategorierna omkastade i tab 53 ) 

Nya skalvärden från tab 
54 och framåt i texten C J * E  

A B S O L U T  t! 
* HT fl 

R T L A T  I  V E  
FU* 
( P C T )  

ADJUSTED 
FKEQ 
(PCT) 

CU* 
FREO 
(PCT) 

A N N A T  A K  h  2  t. ?6.8 ?6.* 

A N  N  A 1 0  y  T  1  2. 5 T °.3 9.A 3 6 * 2  

A P R L  3  « 
. • 59 6.9 6.9 43.1 

S T U D  1  4. 6« 1 2 . 1  12.2 55.3 

H U S H A L L  3  c > • *.5 9.6 64.9 

ANNAT 
C" 

11 2.Û lÉ.Q 66.S 
2 

V E T  F  J  t r. ns 5?.9 33.2 100.0 

t f L A N *  .7 r i S S l N G  

T O T A L  56 ? l'J'P.3 10C.0 

V A L I D  C A i ë S  5  ?• » I b S I N G  C A S K  4 

Fråga 46 c - Flyttning före anställningen (frågan har i texten i kapitel 11 kom

pletterats med fråga 48 så att de som aldrig har flyttat finns med 

i tabellen) 

RELATIVE ADJUSTED CU* 
AP SOLUTE FREU FREO FRE« 

CATEGORY I A?tL CODE FRFQ (PCT) (PCT) (PCT) 

N E J  1. >«53 44.* 81.3 81.6 

JA ?. 57 1*.1 1*.4 100.0 

* L A M *  ?53 44.9 * I S S I N G  

T O T A L  56? UJ.G 130.0 

V A L I J  C A S E S  »I i «  M SS I**G C A C f i  2 J 5 5  
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Bilaga 4 

I kapitel 3 redogörs för det empirska materialet varvid nämns 
en viktning av urvalet vid bortfa llsuppföljningen. Denna vikt-
ning måste vidtas för att inte respondenter från framförallt 
Norsjö skall bli överrepresenterade i den grupp analyserna ut
förs på. Vikterna framgår av nedanstående sammanställning. 

Figur 3 

A B 

C 

A svarande och redan känt bortfall 
B övrigt bortfall 
C bortfallsuppföljningen, urval ur B 

V4 blir då för de olika grupperna 

A = 1 
B = 0 
C = B/C 

Tabell V4 för personer ifeortfallsuppföljningen efter ort 
och enkät. 

Algots B C V4 

Lycksele 30 10 3. ,00 
Norsjö 16 9 1 .  .78 
Skellefteå 85 29 2, ,93 
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Analys utan kompletterade arbetsmilj övariabler Bilaga 5 

I nedanstående tabell redovisas en- och flerdagsfrånvaron efter arbetsmiljö

faktorer, utan komplettering av saknade data. 

Endags- Flerdags-
frånvaro frånvaro 

(ö) (ß) N 

Fysisk miljö Dålig 4.3 25.77 (424) 

Bra 4.3 .0 32.37 + 0.6 (43) 

Sociala relationer Dåliga 4.33 30.01 (199) 

Bra 4.28 - .01 23.62 - 0.10 (268) 

Förslitning Hög 4.33 27.74 (419) 

Låg 4.05 - .02 14.56 - 0.12 (49) 

Arbetets art Dålig 4.49 27.56 (412) 

God 3.19 - .10 17.4 -.10 (56) 

Inflytande Otillräckl 4.51 27.07 (408) 

Tillräckligt 2.88 - .14 21.67 - .06 (60) 
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