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Abstrakt 

Introduktion: Sjuknärvaro innebär att gå till jobbet trots sjukdom. Sjuknärvaro är ett 
förekommande problem, även internationellt. Det finns många faktorer som bidrar till sjuk- 
närvaro, som individuella egenskaper och arbetsplatsfaktorer. Sjuknärvaro bidrar till högre 
sjukfrånvaro och ohälsa hos arbetstagare. Sverige och Norge har starka sociala skyddssystem vid 
sjukdom. I Sverige finns karensdag vid sjukfrånvaro. Syfte: Att undersöka arbetande personers 
uppfattningar och erfarenheter om sjuknärvaro på arbetet. Metod: Totalt 12 kvalitativa intervjuer 
har genomförts i Sverige och Norge. Hälften av deltagarna är kvinnor och hälften är män med 
olika yrken. Informanterna har valts ut genom bekvämlighetsurval. Kvalitativ innehållsanalys har 
använts vid analys av textmaterialet. Resultat: Hälsa och sjukdom är subjektiva begrepp och 
människor har olika tröskel för bedömning av sjukdom. Individens egna känslor och personlighet 
är drivkrafter till sjuknärvaro. Många ägnar sig åt självrannsakan före en sjukskrivning. 
Sjuknärvaro kan medföra risker för kollegor och för arbetsplatsen. Sjukfrånvaro anses få 
konsekvenser för andra människor och även för individen själv, vilket bidrar till sjuknärvaro. 
Yrke och arbetsuppgifter har betydelse för sjuknärvaro. Fysisk och psykosocial arbetsmiljö och 
arbetsplatskultur är också faktorer som spelar in. Samhällsfaktorer som bidrar till sjuknärvaro är 
samhällsklimatet, ekonomiska faktorer och brister i sjukförsäkringssystemet. Diskussion: 
Sjuknärvaro är ett problem i samhället som inte bara påverkar individen utan hela arbetsgruppen, 
arbetsplatsen som organisation och samhället i stort. Det finns många anledningar till att 
människor går sjuka till jobbet. Forskning behövs för att komma till rätta med detta problem. 
Forskning behövs också för att internationellt sett stärka arbetstagares rättigheter och villkor, 
arbetsgivarens skyldigheter och samhällets ansvar. 
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Abstract 

Introduction: Sickness presenteeism means attending to work while sick. Sickness presenteeism 
is a problem, even worldwide. There are many factors that contribute to presenteeism, including 
individual characteristics and workplace conditions. Sickness presenteeism contributes to higher 
sickness absence and illness among employees. Sweden and Norway have strong social security 
systems for people who are sick. Sweden has a qualifying day for sick leave. Aim: To 
investigate working people's perceptions and experiences of sickness presenteeism at work. 
Method: A total of 12 qualitative interviews were conducted in Sweden and Norway. Six of the 
participants were women and six were men, all working with different occupations. Informants 
were selected by convenience sample. Qualitative content analysis was used in the analysis of 
text material. Results: Health and illness are subjective concepts, and individuals have different 
thresholds for judging them. The individual's feelings and personality are driving forces for 
sickness presence. Many people devote time to self-evaluation before calling in sick. Sickness 
presenteeism may lead to risks for colleagues and the workplace. Sickness absence is perceived 
to have consequences for the individual and others, and therefore contributes to sickness 
presenteeism. Profession and work tasks are of importance to sickness presenteeism. 
Furthermore, physical and psychosocial working environment and workplace culture weigh into 
perceptions of sickness presenteeism. Elements in society that contributes to sickness 
presenteeism are the social climate, economic factors, and deficiencies in the social security 
system. Discussion: Sickness presenteeism is a problem in society, which affects not only the 
employee but the entire work team, workplace as an organization, and society. There are many 
reasons as to why people are sickness presenteeists. More research is needed to elaborate on and 
manage this issue. Research is also needed to internationally strengthen workers' rights and 
conditions, employer obligations and the responsibilities of society. 
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Introduktion 

Sjuknärvaro 
Sjuknärvaro innebär att en individ går till jobbet trots skada eller sjukdom som bidrar till nedsatt 

arbetsförmåga. Detta är dock ingen entydig definition och begreppet används på olika sätt 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2003). I de flesta vetenskapliga artiklar som tas 

upp i den här uppsatsen är sjuknärvaro ett subjektivt begrepp där frågan som ställs är formulerad 

“Har du gått till jobbet trots att du på grund av hälsoskäl ansett att du borde ha stannat hemma?”. 

Tidigare forskning visar att sjuknärvaro är relativt vanligt. Leineweber et al. (2011) visar att 

nästan hälften av svenska poliser (n=11 793) hade minst två tillfällen av sjuknärvaro under ett år. 

Hansen och Andersen (2008) visar att 73 % av arbetande danskar (n=12 935) har haft sjuk- 

närvaro under en ettårsperiod. Var tolfte dansk har fler än fem tillfällen av sjuknärvaro och 38 % 

har gått till jobbet sjuka två till tre gånger under ett år. Bracewell et al. (2010) genomförde en 

studie efter två massiva utbrott av vinterkräksjuka på ett sjukhus på Nya Zeeland. Den visar att 

hälften av deltagarna i studien (n=224) gått till arbetet det senaste året trots att de haft någon typ 

av infektionssjukdom, såsom magsjuka eller influensa. I studien är det läkarna som har högst 

sjuknärvaro, över tre fjärdedelar av dessa gick till jobbet trots att de hade en smittsam åkomma. 

Faktorer som kan kopplas till sjuknärvaro 
Lägre självskattad hälsa och sämre arbetsmiljö är förenligt med sjuknärvaro. Arbetsmiljöfaktorer 

som medför ökad risk för sjuknärvaro är bristande stöd från kollegor och chefer, dålig ergonomi, 

låg kontroll över arbetet och upplevd stress (Leineweber et al., 2011). En studie av Taloyan et al. 

(2012) bekräftar sambandet mellan sjuknärvaro och sämre självskattad hälsa. Elstad och Vabø 

(2008) fann att arbetsrelaterad stress har ett måttligt starkt samband med sjukfrånvaro och ett 

mycket starkt samband med sjuknärvaro. Dellve, Hadzibajramovic och Ahlborg Jr (2011) 

bekräftar i sin studie att en stressad stämning på arbetsplatsen är förenat med sjuknärvaro. 

Otillräckliga resurser (Aronsson & Gustafsson, 2005), tidspress (ibid; Dellve et al., 2011) och 

svårigheter att hitta en ersättare (Aronsson & Gustafsson, 2005; Bracewell et al., 2010) är 

ytterligare faktorer som ökar risken för sjuknärvaro. 
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Arbetstagare med tidsbegränsade anställningar har högre sjuknärvaro än fast anställda, allra helst 

bland äldre arbetstagare (Heponiemi et. al, 2010). Hos yngre arbetstagare är sjuknärvaro kopplat 

till prestationsbaserad självkänsla, personlighet och karaktär (Löve, Grimby-Ekman, Eklöf, 

Hagberg & Dellve, 2010). Personliga egenskaper som ökar risken för sjuknärvaro är viljan vara 

till lags och leva upp till andras förväntningar (Aronsson & Gustafsson, 2005), hög ansvars- 

känsla och plikttrogenhet (Dellve et al., 2011). Obalans mellan ansträngning och belöning (ibid) 

och privatekonomiska svårigheter ökar också risken för sjuknärvaro (Aronsson & Gustafsson, 

2005). Bracewell et al. (2010) visar att personalen går till jobbet trots att de är sjuka främst på 

grund av att de inte vill att deras kollegor ska få högre arbetsbelastning. Andra orsaker till sjuk- 

närvaro är ökad arbetsbelastning efter sjukperioden, den egna bedömningen att de inte är 

tillräckligt sjuka för att stanna hemma och att det finns en press från arbetsplatsen. 

 

Arbetstagare som arbetar mer än 45 timmar per vecka eller arbetar skift har högre sjuknärvaro än 

de med regelbundna arbetstider och lägre veckoarbetstid. De går sjuka till arbetet i högre 

utsträckning, liksom personer med over-commitment (över-engagemang) eller individer med en 

restriktiv bild av när sjukskrivning känns försvarbar. Det ses inget samband mellan lön och sjuk- 

närvaro (Hansen & Andersen, 2008). En studie bekräftar att skiftarbete och mycket övertid ger 

högre sjuknärvaro liksom heltidsarbete, obalans mellan önskad och faktisk arbetstid, period- 

arbete och långa arbetsveckor. Regelbunden övertid ökar sjuknärvaron (Böckerman & 

Laukkanen, 2009). De sektorer där sjuknärvaro är vanligast är inom vård, omsorg och utbildning 

(Aronsson, Gustafsson & Dallner, 2000). Arbetstagare med mycket tungt arbete har högre sjuk- 

närvaro (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2005). 

Sjuknärvarons risker 
Studier påvisar ett samband mellan hög sjuknärvaro och hög sjukfrånvaro (Aronsson et al., 2000; 

Hansen & Andersen, 2008). Bergström, Bodin, Hagberg, Aronsson och Josephson (2009) visar 

att sjuknärvaro vid studiens start ökar risken för sjukfrånvaro både två och tre år senare. Om 

sjuknärvaron överstiger fem tillfällen ökar risken för sammanhängande sjukfrånvaro i mer än 30 

dagar efter två år, både i privat och offentlig sektor. Studien påvisar ingen skillnad mellan 
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anställda som uppger sig ha god eller mindre god generell hälsa. En studie av Taloyan et al. 

(2012) bekräftar att sjuknärvaro ökar risken för framtida sjukfrånvaro och på sikt även kan 

medföra dålig hälsa, utmattningssyndrom och minskad prestationsförmåga. En studie av Dellve 

et al. (2011) visar att riskerna för negativa hälsoeffekter ökar om sjuknärvaro kombineras med 

stress. 

Sjukförsäkringssystemen i Norge och Sverige 
I Norge betalas sjuklön motsvarande arbetstagarens lön ut från första sjukdag. Arbetstagaren kan 

använda sig av egenmelding de tre första dagarna när denne vill sjukanmäla sig utan läkarintyg. 

Egenmelding kan användas i 24 kalenderdagar under en 12-månaders period. År 2011 genom- 

fördes en lagändring om tidigare och tätare uppföljning av långtidssjukskrivna arbetstagare, 

vilken kan vara en anledning till att sjukfrånvaron i landet har minskat de senaste åren (Ny 

Arbeids- og Velferdsforvaltning, 2013). 

 

I Sverige är den första sjukdagen, karensdagen, ersättningsfri. Sjukdag 2-14 betalas 80 % av 

lönen, sjuklön, ut av arbetsgivaren. Från sjukdag 15 betalas sjukpenning ut av Försäkringskassan, 

vilket från början motsvarar 80 % av inkomsten. Sjukpenning på normalnivå kan man få i 364 

dagar, därefter kan man ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå i maximalt 550 dagar 

(Försäkringskassan, 2012). Rehabiliteringskedjan innebär att människor skall komma ut i arbets-

livet så snart som möjligt efter en sjukskrivning, bland annat genom att arbetsförmågan bedöms 

mot alla arbeten på den reguljära arbetsmarknaden när en person varit sjukskriven i sex månader 

(Andersson, Edström & Zanderin, 2011). 

 

Karensdagen infördes i Sverige 1993 och samma år stramades lagarna åt kring vad som är en 

arbetsskada (Aronsson et al., 2000). Voss, Floderus och Diderichsens studie (2001) visar på en 

tydlig minskning av korttidssjukfrånvaron mellan 1992 - 1994, 25 % för kvinnor och 32 % för 

män. Sjukskrivningsperioderna blev längre och sjukfrånvaro över 15 dagar ökade under peri-

oden. De individer som inte hade någon sjukfrånvaro alls ökade från 28 till 42 %, vilket kan bero 

på införandet av karensdagen. 
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Problemformulering 
Sjuknärvaro är ett relativt nytt begrepp utan entydig definition. Sjuknärvaro bidrar till ohälsa hos 

arbetstagare vilket påverkar individen, arbetsgruppen, arbetsplatsen som organisation och 

samhället i stort. Det behövs mer kunskap inom området och den forskning som finns idag är 

framför allt kvantitativ. Den kvantitativa ansatsen kan gå miste om individuella skillnader och 

enskilda personers upplevelser och tankar, vilka kan underlätta en djupare förståelse för 

fenomenet sjuknärvaro. 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka arbetande personers uppfattningar och erfarenheter 

om sjuknärvaro på arbetet. 

Metod 

För att besvara syftet har kvalitativa intervjuer valts som metod. 

Studiepopulation och datainsamling 
Informanterna valdes ut genom bekvämlighetsurval, det vill säga att intervjuerna genomfördes 

med personer som är lättillgängliga (Polit & Beck, 2010). Praktiskt gick detta till så att bekanta 

till författarna tillfrågades om de kände till någon som skulle vilja delta i studien. I denna studie 

eftersträvades en heterogen studiepopulation. Inklusionskriterier var att informanten skall vara i 

arbetsför ålder och ha arbetat en sammanhängande period om minst ett år. 

 

Eftersom författarna bor i olika länder har intervjuerna genomförts var för sig. Intervjuerna 

genomfördes i enrum utanför arbetstid, i vissa fall i informantens hem och i andra fall på arbets- 

platsen. Sju intervjuer genomfördes i Norge och fem i Sverige, vilket gav totalt tolv informanter. 

Hälften av dessa var män och hälften var kvinnor med olika civilstatus och social bakgrund i 

ålder varierande mellan 26-56 år. Informanterna arbetar som pilot, anestesiläkare, sjuksköterska, 

operationssjuksköterska, ambulansförare, socionom, polis, gymnasielärare, sekreterare, personal- 

chef och egen företagare inom skyddsutrustning. Ingen informant var vid tidpunkten sjukskriven. 
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Intervjuerna var semi-strukturerade med öppna frågor och utrymme för följdfrågor för att be 

informanten att utveckla något eller för att försäkra sig om att budskapet är korrekt uppfattat 

(Kvale, 1996). Intervjutiden varade i 20-60 minuter per informant. Se Bilaga 1 för frågeguide. 

Analys 
Data har analyserats utifrån en induktiv ansats och resultatet har bearbetats med hjälp av 

innehållsanalys vilken Polit och Beck (2010) beskriver. Det inspelade materialet transkriberades 

inom tre dagar av den som genomförde intervjun. Kvale (1996) menar att snar transkribering 

framhåller värdet och minskar risken för eventuella missuppfattningar. De svenska intervjuerna 

transkriberades på svenska och de norska intervjuerna på norska. Intervjuerna har lyssnats 

igenom flertalet gånger, i vissa fall före och efter transkribering och i vissa fall enbart efter 

transkribering. Det transkriberade materialet lästes igenom med fokus på textens innehåll utifrån 

studiens syfte. Författarna har analyserat de transkriberade texterna tillsammans. Menings-

bärande enheter med relevant information i enlighet med studiens syfte markerades och kodades. 

Koderna grupperades och bildade kategorier med liknande innehåll. Ju mer kategorierna be-

arbetades desto tydligare blev det att ett par kategorier krävde subkategorier för att tydligt kunna 

förklaras. Se Bilaga 2 för exempel på hur analysprocessen gått till. 

 

Författarnas förförståelse, det vill säga föreställning och tidigare erfarenhet inom området, kan 

påverka analysprocessen (Olsson & Sörensen, 2007). Författarna var väl medvetna om sin för-

förståelse för att analysprocessen skulle ske på ett så objektivt sätt som möjligt. 

Etiska överväganden 
De etiska överväganden som gjorts i denna studie har diskuterats med hjälp av Trost (2011). 

Deltagarna fick information om studien muntligen och skriftligen och de lämnade skriftligt 

informerat samtycke, se Bilaga 3. De norska informanterna fick samma information på norska. 

Allt som sades under intervjun är konfidentiellt och informanternas identitet kommer inte att 

kunna röjas. Medverkan i studien var frivilligt och deltagarna behövde inte svara på alla frågor 

som ställdes och de kunde när som helst avbryta intervjun. Författarna till studien har 
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tystnadsplikt och data kommer inte att kunna härledas till en enskild informant. Vid redovisning 

av resultatet respekteras informanten och dennes integritet bland annat genom att det inte görs 

direkta citat från talspråk. Citaten har inte förvrängts men har gjorts om från talspråk till 

skriftspråk och justerats av författarna. De norska citaten översattes till svenska för att behålla 

anonymiteten. Ett par citat som författarna önskade ha med i uppsatsen var mer avslöjande än 

andra, i vilka fall informanten kontaktades via e-post och tillfrågades om valt citat fick användas 

i uppsatsen. I de fall de svarade ja användes citatet och svarade de nej ändrades citatet eller togs 

bort helt. De enda som haft tillgång till rådata är författarna. Allt inspelat och transkriberat 

material raderades då uppsatsen blev godkänd. 

Resultat 

Resultatet består av fyra kategorier med tre subkategorier vardera, se Figur 1. Det visar sig att 

samtliga informanter har gått till jobbet när de ansett att de varit så sjuka att de egentligen borde 

ha stannat hemma, trots att det framkommer att de är skeptiska till att gå sjuk till jobbet.  
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Figur 1 visar de fyra kategorierna med sina subkategorier. Kategorierna sammanfattar 
arbetande personers uppfattningar och erfarenheter om sjuknärvaro på arbetet. 

Det inre motståndet mot sjukfrånvaro 
I denna kategori återspeglas den egna viljan, det inre motståndet mot att vara hemma. 

Informanterna beskriver att det känns svårt att vara hemma, att de vill försöka gå till jobbet och 

att de hellre jobbar än är hemma en dag i onödan. Kategorin delas in i subkategorierna Är jag 

verkligen tillräckligt sjuk?, Känslorna som drivkraft och Personlighet som drivkraft. 

Är jag verkligen tillräckligt sjuk? 

Alla människor har olika hög tröskel för sjukdom, vissa sjukanmäler sig lättare än andra. 

Informanterna menar att det inte går att generalisera när någon skall vara hemma, det är den egna 

upplevelsen av sin hälsa som är viktig oavsett diagnos. Informanterna känner tveksamhet och 

osäkerhet inför sin egen bedömning och upplever det svårt att göra ett aktivt val - är jag till-

räckligt sjuk för att vara hemma från jobbet?. Detta bidrar till att de ibland gör felbedömningar 
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och går till jobbet fast de inte borde eller att de stannar hemma fast de egentligen kunnat jobba. 

En felkälla som nämns är att de är tvungna att ta ett beslut så tidigt på morgonen vilket kan 

uppfattas som bristande bedömningsunderlag. 

 
"Folk bedömer olika, en del har låg tröskel och en del har hög tröskel. Det är svårt att 
ha en regel som säger ”Ok, nu är du över gränsen, då ska du faktiskt inte gå till 
jobbet.” Det största dilemmat är när du ligger där på morgonen och känner dig hängig 
men du vet inte om du är tillräckligt sjuk. När är du tillräckligt sjuk för att ringa och 
sjukanmäla dig? Det är nog ett dilemma för de allra, allra flesta." 
 

Informanterna menar att innan de kan sjukanmäla sig måste de rannsaka sig själva ordentligt och 

bevisa för sig själva att de verkligen är sjuka. När de är tveksamma till om de är tillräckligt sjuka 

för att stanna hemma från jobbet kan de uppleva ett etiskt dilemma, vilket inte upplevs om de 

verkligen känner att de är riktigt sjuka. Det känns lättare att sjukanmäla sig om de har ett läkar-

intyg som stärker att de inte borde gå till jobbet. 

 
”Jag har ingen värdering på vad andra gör. Men för mig själv är det så att jag måste 
nog rannsaka mig ganska mycket om jag verkligen ska vara hemma. För att ha gott 
samvete på något sätt. Det sitter ju hos mig, jag dömer inte andra om de är hemma, 
jag kan säga ”Gud, mår du dåligt, gå hem! Så får ju vi göra det jobbet som du ska 
göra”. Lite så är det.” 
 

Informanterna tycker att det är bra att vara hemma när de är sjuka då detta bidrar till ett snabbare 

tillfrisknande. De uttrycker en önskan att få vara hemma vid sjukdom, att inte behöva låtsas må 

bra när de inte gör det. De tycker att det är svårt att bedöma kollegors hälsa och att de måste 

respektera och lita på den bedömning kollegorna själva gjort. Om kollegor är sjuknärvarande 

ignoreras det, om de inte är påtagligt sjuka i vilket fall informanterna kan uppmana dem att gå 

hem. När kollegor är hemma sjuka förstår och accepterar informanterna oftast det utan att döma 

dem eller deras beslut. 

Känslorna som drivkraft 

Det dåliga samvetet har en betydande roll vid bedömningen av om informanterna går till jobbet 

eller inte när de är sjuka. Informanterna menar att de inte bör ha dåligt samvete, men har det i 

alla fall. De ifrågasätter och dömer sig själva och sin bedömning av hälsan. De känner skuld över 
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att de är hemma och att det går ut över andra. Om de väljer att gå till jobbet sjuk kan de känna 

skam eftersom andra kan ta illa upp över att de är uppenbart sjuka. Yrkesstolthet och pliktkänsla 

driver informanterna att gå till arbetet. De beskriver att det finns en rädsla att uppfattas som svag 

eller rent av bli misstrodd och ifrågasatt om de verkligen är sjuka. 

 
”Det är väl samvetet för att vara hemma, om jag egentligen har en tillräckligt god 
grund. Det är ofta det som får mig att gå till jobbet, att jag känner att jag inte har en 
tillräckligt god grund.” 

 

”Jag måste vara väldigt, väldigt dålig för att vara hemma. Jag får dåligt samvete.” 

Personlighet som drivkraft 

Ingen av informanterna har varit hemma för att de haft lust eller kände för det, men de miss-

tänkte att det förekom hos andra. Informanterna tvingar sig till jobbet på grund av envishet, hög 

arbetsmoral, eget ansvar för jobbet, ansvar gentemot sina kollegor och arbetsgivare, patienter, 

klienter och kunder. De vill vara duktiga och kan uppleva att de är oersättliga. 

 
”De som har dålig arbetsmoral har lättare för att vara hemma, de är hemma för minsta 
lilla sak. De som har hög arbetsmoral, de går till jobbet även fast de är sjuka.” 
 

En annan anledning informanterna tar upp för att pressa sig till jobbet är att de inte vill ha sjuk-

frånvaro, det uttrycks en stolthet över att inte ha haft någon sjukfrånvaro från jobbet. 

 
”Jag önskar att vara frisk, och att kunna tänka tillbaka och säga att jag inte varit borta 
på grund av sjukdom det senaste året, det är något jag är stolt över.” 
 

Informanterna anser att det kan vara omöjligt att låta bli att jobba och har utvecklat strategier för 

att kunna arbeta trots sjukdom. De kan prova att ta en värktablett, ignorera sina symtom och 

hoppas att det går över. Informanterna har en inställning att de ska bita ihop och kanske anpassa 

arbetsuppgifterna i den mån det går. En sjukvårdspersonal nämnde som exempel att de inte 

behöver ha hand om de allra sjukaste patienterna och att de kan använda munskydd vid eventuell 

kontakt med dessa patienter. Andra löser problemet med sjuknärvaro på så sätt att de bestämmer 

sig för att jobba hemifrån om de har möjlighet. Många tycker också att de kanske kan jobba 
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halva dagen, eftersom det inte är någon skam att vända hem igen om de upptäcker att de är för 

sjuka. Dock tycker andra att det är svårare att avbryta arbetspasset än att sjukanmäla sig på 

morgonen. 

 
”Ja, jag är inte frisk. Ja men, är jag tillräckligt frisk för att kunna jobba nu i ett par 
timmar, för att ta oss härifrån till [flygplats] utan att säkerheten blir äventyrad? Ja, det 
känns som det skall jag fixa. Ja, då jobbar man ju.” 
 

”Det är svårare att avbryta en arbetsdag när du väl kommit till jobbet än att faktiskt 
bestämma sig innan för att inte gå dit. [...] Så om du blir sjuk under dagen så är det 
högre tröskel för att avbryta än om du är sjuk när du vaknar på morgonen.” 

Risker och konsekvenser 

Det finns risker med att gå till jobbet sjuk men även konsekvenser av att stanna hemma på grund 

av sjukdom. Informanterna är rädda att deras kollegor inte klarar av arbetet om de kommer dit 

trots att de är så sjuka att de borde stannat hemma. De går till jobbet trots sjukdom på grund av 

stress, löften gentemot klienter och kollegor och vetskap om att ingen annan kan göra deras jobb 

om de inte kommer.  Även de som uppger att någon annan gör deras jobb om de är frånvarande 

har svårt att sjukanmäla sig. Kategorin har delats in i subkategorierna Sjuknärvaro kan innebära 

risker, Sjukfrånvaro drabbar andra och Sjukfrånvaro drabbar mig. 

Sjuknärvaro kan innebära risker 

Informanterna menar att det kan innebära en säkerhetsrisk när kollegor kommer sjuka till jobbet. 

Kollegorna kanske inte kan sköta sitt jobb ordentligt, inte utföra sina arbetsuppgifter på ett tryggt 

sätt och samarbetet kan bli lidande om någon är ofokuserad och okoncentrerad på grund av 

sjukdom. Informanterna påpekar att människors psykiska ohälsa är svårare att upptäcka men kan 

ändå vara mycket farlig i vissa branscher. De menar också att en annan risk med sjuknärvaro är 

att hela arbetslaget kan smittas, vilket kan innebära stora problem för verksamheten. I det långa 

loppet anses att sjuknärvaro är slitsamt och tärande. 

 
”Man hade fått mer arbete utfört, flera som kommer till jobbet och försöker jobba 
men priset blir ju hängig personal som jobbar långsammare, kanske jobbar sämre, tar 
sämre beslut. Nackdelen är att personalen slits ut, och gör ett sämre arbete. Att man 
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kanske inte är lika trygg som när man är frisk. [...] Jag har inget intresse av att jobba 
med folk som man inte kan lita på att de gör ett bra jobb, för det är ett teamarbete och 
vederbörande är en del av mitt team, om en i teamet inte fungerar som den ska är det 
bättre att få en ersättare, än att faktiskt lita på någon som inte är i form.” 

Sjukfrånvaro drabbar andra 

Det största problemet med sjukfrånvaro verkar vara att det drabbar och belastar andra. Lärare 

känner att eleverna drabbas, sjukvårdspersonal känner att patienter drabbas, piloter känner att 

passagerare drabbas. 

 
”Det kanske står en familj där med två vuxna och två barn som har samlat i tio år för 
de ska åka till Thailand, och så tycker jag att jag är lite förkyld, och så blir det 
ingenting.” 
 

Informanterna menar dessutom att sjukfrånvaro drabbar deras kollegor och även kollegornas 

familjer om kollegan behöver vikariera, allra helst om det är under obekväm arbetstid eller stor-

helg och på kort varsel. Kollegorna får merjobb och det uttrycks att informanterna känner att de 

straffar sina kollegor. Om kollegorna är sjuka måste informanterna hjälpas åt att täcka upp för 

kollegans arbetsuppgifter vilket inte alltid är möjligt på grund av stress och bristande kunskap. 

Informanterna kan bli irriterade över merjobb och övertid men de allra flesta har inget emot att 

täcka upp på grund av sjukdom hos kollegor. 

 
”Jag tror den största skillnaden är att om du stannar hemma så måste någon annan 
hoppa in och ta jobbet. Om jag är borta, särskilt från akutläkartjänsten, så måste 
någon annan komma in på sin lediga tid för att jobba. Jag tror det är en väsentlig 
skillnad om man bara sa att ”då är det inte någon som gör det jobbet idag”, så hade 
det nog varit lättare att sjukanmäla sig, men nu vet du att det är en oskyldig som får 
ett straff för att du väljer att definiera dig som tillräcklig sjuk för att inte gå till 
jobbet.” 

Sjukfrånvaro drabbar mig 

Informanterna menar att de konsekvenser som drabbar dem själva när de är sjuka är att de kan få 

merjobb vid ett senare tillfälle. De kan komma att behöva jobba på fritiden, kvällar, helger och 

under sin semester, vilket ses som ett straff för att de varit sjuka. 
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”Om du är hemma en dag på grund av sjukdom måste arbetet utföras senare, det kan 
vara på kvällstid, helg eller semester. […] Om man är sjuk blir man inte ledig från 
arbetsuppgifterna, man bara skjuter upp arbetet och man vet att man måste ta igen det. 
Gör man inte jobbet idag, måste man göra det imorgon. Och går du till jobbet 
imorgon så måste du göra extra arbete fast du fortfarande känner dig sjuk, men 
tillräckligt frisk för att gå till jobbet. Det är ju en mekanism som gör att du kanske går 
till jobbet när du egentligen borde ha varit hemma.” 

Betydelsen av yrkestillhörighet 
Denna kategori beskriver uppfattningar om yrkets och arbetsmiljöns betydelse i förhållande till 

sjuknärvaro. Kategorin har delats in i subkategorierna Uppfattningar om andra yrkesgrupper, 

Arbetsmiljöns betydelse och Arbetsplatskulturens betydelse. 

Uppfattningar om andra yrkesgrupper 

Informanterna är oense om hur sjuka de behöver vara för att stanna hemma, både i sitt eget 

arbete och i sina åsikter om andra yrken. De flesta anser att för den som har ett kontorsjobb och 

inte jobbar i direktkontakt med människor är det lättare och mer acceptabelt att gå till jobbet 

sjuk, men även lättare att sjukanmäla sig. De uppfattar också att om någon har ett fysiskt tungt 

arbete eller jobbar utomhus är det mer accepterat att sjukskriva sig. En informant menade att 

anställda i restaurangbranschen åtminstone inte bör vara synligt sjuka, då de hanterar mat och 

gästerna kommer att äta maten som de hanterat. Många informanter inom andra yrkesgrupper 

anser att sjukvårdspersonal bör ha en viss inställning och får inte gå till jobbet om de riskerar att 

smitta sjuka patienter med nedsatt immunförsvar, barn eller gamla. Att smitta oskyldiga patienter 

beskrivs som det värsta som skulle kunna hända om man går sjuk till jobbet, både av informanter 

i hälso- och sjukvården och av informanter med yrken i andra branscher. 

 
”Det beror på yrke, jobbar du med äldre eller barn, eller på sjukhus, och att du kan 
vara en smittorisk för andra, kanske de som inte har så starkt immunförsvar så tycker 
jag det är oförsvarbart att gå till jobbet om du känner att du börjar få influensa eller 
något annat som du vet kan smitta andra. [...] Då tycker jag inte att man går till jobbet 
om man är sjuk eller börjar bli sjuk och du vet att du kan smitta andra. Det gör du 
inte. Du måste tänka lite på andra människor också.” 
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Arbetsmiljöns betydelse 

Arbetsplatsens storlek verkar ha betydelse för om informanterna väljer att gå till jobbet eller inte 

när de är sjuka. Det verkar vara svårare att vara borta på en liten arbetsplats. Informanterna tar 

hänsyn till sina arbetsuppgifter, vad som går att delegera, möten, dead-line och tidspress när de 

bedömer om de ska gå till jobbet eller inte. Arbetsbelastningen, personaltäthet och möjlighet att 

få in vikarie tas också med i övervägandet. Yttre omständigheter kan i vissa yrken göra det 

omöjligt att sjukskriva sig. Några informanter ger en bild av orimliga krav och dåliga arbets-

villkor och de upplever samarbetssvårigheter och känner sig psykiskt utslitna till följd av detta. 

 
”Tidigare arbetade jag som elektriker i tio år och då hade man saker som man var 
tvungen att bli klar med, man hade dead-lines och anbud som skulle levereras, då kan 
man inte vara hemma. Man kunde jobba 30, 35, 40 timmar i sträck för att få lämna in 
ett anbud. Men om det var hälsosamt, det tror jag inte över en längre tid.” 
 

”Och via datorerna kan jag ju handleda eleverna ändå, så det är ju alltid så att jag 
jobbar även om jag är sjuk hemma. Jag var sjukskriven 6 veckor för en operation och 
jag jobbade hela tiden för de satte inte in någon vikarie.” 
 

”Vi har inga mer piloter där, utan vi är ju en besättning som har flugit dit kvällen 
innan, sover, och ska flyga hem på morgonen efter. Kan inte jag jobba, då kommer vi 
ingenstans.” 
 

Även positiv arbetsmiljö som trivsel, meningsfullhet och utveckling tas upp som faktorer som 

bidrar till att informanterna går till jobbet när de är sjuka. Informanterna menar att om någon 

trivs på sitt jobb, tycker om att umgås med sina kollegor och utmanas av de arbetsuppgifter de 

har, har de en högre tröskel för att sjukanmäla sig. Den sociala faktorn och att de inte vill missa 

något spännande är drivkrafter till att gå till jobbet trots sjukdom. 

 
”Ofta kan det krävas väldigt lite för att öka trivseln, eller alltså nöjdheten, det är ju 
som kundbelåtenhet ungefär. Det är som att sälja tv-apparater eller vad som helst, är 
kunden nöjd så kommer den tillbaka och berättar för alla sina vänner. Skapar du en 
bra atmosfär på jobbet, då kommer folk att jobba. Även fast de är halvhängiga. Har 
du en dålig atmosfär så stannar de hemma.” 
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Arbetsplatskulturens betydelse 

Många informanter känner en press att gå till jobbet, både av chefer och av kollegor. Det finns 

tydliga förväntningar från arbetsplatsen och arbetsplatskulturen har gjort att informanter har 

arbetat sjuka och även mot läkares inrådan. 

 
”Det där är någonting man har blivit indrillad i också, i 25 års tid, att “om inte du 
ställer upp här, då går det ut över patienten”.” 
 

”Det var kulturen på arbetet. Jag har varit drabbad av seninflammationer, vilket är 
vanligt för en elektriker. Jag var inne gång på gång och fick kortisonsprutor och blev 
sjukskriven. Den ena gången sa min läkare ”Använde du sjukskrivningen förra 
gången?”, ”Nej”, ”Då får du en ny och nu använder du den, annars gipsar jag båda 
dina armar”.” 
 

Informanterna vittnar om att det på vissa arbetsplatser verkar finnas någon typ av negativ jargong 

kring sjukfrånvaro vilket kan leda till dålig stämning bland personalen. Informanter har upp-

manats av arbetsgivaren att gå till arbetet trots sjukdom. 

 
”Vi uppmanades av arbetsgivaren att faktiskt gå till jobbet trots att det var smärtsamt 
och man kände sig dålig. Men så här i efterhand borde man ha hållit sig hemma den 
dagen, jag var inte kapabel till att göra ett bra jobb.” 
 

”Jag satt vid lunchbordet för ett tag sen, så sa en chef att, ja, hon inte tyckte att bara 
för att man är lite sjuk, ja, så kan man ju gå till jobbet, och man inte kan stanna 
hemma bara för det. Och även fast det var så lite hon sa så påverkar det ju så mycket 
eftersom att hon är en chef och så blir man ju lite nervös att ”Oj, menar hon för att jag 
var sjuk för en månad sedan”...” 

Samhällsfaktorer av betydelse 
Den sista kategorin handlar om de samhällsfaktorer som påverkar sjuknärvaro hos 

informanterna. Kategorin har delats upp i subkategorierna Det hårda samhällsklimatet, 

Ekonomiska faktorer och Bristande sjukförsäkringssystem. 
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Det hårda samhällsklimatet 

Informanterna uppfattar att klimatet i samhället är väldigt hårt. De upplever inte att det är okej att 

vara sjuk och att människor duger bara när de är friska och starka. De ser att färre människor 

jobbar mer, och det även när de är sjuka. En informant menar att människor främst ses som 

arbetskraft som sugs ut av arbetsgivaren. De tycker att samhället kräver mer av människor, har 

en hård syn och för stora krav på sjuka individer. De uppfattar att människor tvingas gå till 

jobbet trots sjukdom, och om det går ska sjukdomen mörkas. Det finns en inställning att arbets-

tagare ska omskola sig om de inte kan utföra sitt arbete. Rehabiliteringsinriktad arbetsträning kan 

vara positivt om det gynnar arbetsgivaren. 

 
”I samhället idag så får man inte vara sjuk, man försöker mörka det, man måste vara 
stark.” 

Ekonomiska faktorer 

Informanterna tror att människor är mer benägna att gå till jobbet trots sjukdom vid 

lågkonjunktur och hög arbetslöshet på grund av att de är rädda om sin anställning. Sjukfrånvaro 

anses dyrt för samhället och företaget på grund av produktionsbortfall. Informanterna menar att 

sjuknärvaro kan vara positivt för företagen, åtminstone kortsiktigt sett. De nämner dock att sjuk-

närvaro i förlängningen kan bli dyrt både för företag och för samhället. Även privatekonomin 

påverkar informanternas beslut att gå till jobbet eller inte. Inkomstbortfall i form av OB-tillägg, 

övertidsersättning eller provisionsbaserat arbete är enligt informanterna drivkrafter till att gå till 

jobbet. 

 
”Vi hade ett system då vi jobbade på ackord, ju mer du producerar desto mer tjänar 
du. Det var en drivande effekt.” 
 

I Sverige tas hänsyn till karensdagen vilken innebär att informanter tänker efter ytterligare en 

gång innan de sjukanmäler sig. Den förlorade inkomsten märks ofta långt i efterhand och det har 

hänt att informanter tagit ut sina semesterdagar istället för att få en karensdag och sjuklön. Instäl-

lningen till karensdag är både positiv och negativ både bland svenskar och bland norrmän. 

Informanterna anser att sjuknärvaro ökar vid ekonomiska konsekvenser för arbetstagaren vilket 

upplevs som orättvist och som ett stressmoment. Karensdagen uppfattas som ett ekonomiskt 
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straff som kan bidra till psykisk belastning. Den anses också hindra människor från att 

sjukanmäla sig om de inte är tillräckligt sjuka, då det är lättare att sjukanmäla sig om det inte 

kostar någonting. 

 
”Det tror jag att det är för mig och med många som jag känner, att för en vanlig 
människa att vara sjuk och vara borta från jobbet, om det är två tre dagar man 
behöver vara borta så syns det ganska tydligt på lönen. Det blir ju mindre. Och att 
man då pressar sig igenom det där, för att slippa den kostnaden. Eller som sagt, jag 
har faktiskt tagit semester när jag varit sjuk för att det blir billigare än att vara borta.” 
 

”Och då tycker jag så här att om jag får migrän kanske två eller tre gånger på två 
veckor, det blir 3000 kronor, tusen kronor för varje dag. Då känner jag lite grann att 
jag jobbar med migränen hellre. Så jag stoppar i mig medicin och så jobbar jag. Men 
det är rätt tufft att göra det.” 

Bristande sjukförsäkringssystem 

Svenskarna vittnar om situationer där sjukförsäkringssystemet inte fungerat tillfredsställande. 

Trots nedsatt arbetsförmåga har informanter nekats sjukskrivning. Informanter tar också upp 

frågan om de individer som blivit utförsäkrade från Försäkringskassan. 

 
”När jag opererades blev jag sjukskriven i en månad och jag fick inte lov att lyfta. 
Men jag fick gå till jobbet i alla fall, därför att de sa att ”Men nu har du varit 
sjukskriven för länge”. Och att jag hade varit sjukskriven för länge var för att jag hade 
fått vänta på operation. Då sa kirurgen till mig ”Ja, men jag kan inte sjukskriva dig, 
för Försäkringskassan kommer att säga nej, och då får du inga pengar”. Så då fick jag 
gå till jobbet, och säga att ”Jag kan inte lyfta någonting”. Och det är ju också lite 
tokigt för vi har ju ganska tunga operationsgaller med instrument, och lyfta patienter 
och så, så att det kändes ju också lite konstigt att komma till jobbet och säga att ”Nej, 
jag kan inte göra det här”.” 
 

”Nu börjar jag tänka mycket på alla utförsäkrade från Försäkringskassan, även fast de 
är sjuka så skall de gå på Försörjningsstöd. Och vi har krav och så har man krav från 
Arbetsförmedlingen att man skall gå arbetslivsinriktad introduktion, det blir krav på 
människor som är sjuka, som de inte egentligen klarar av. [...] Det är ju stress för 
många av dem att varje månad gå och lämna ansökan, är den komplett? För en 
människa som redan är väldigt deprimerad, blir ju det en jättestor ansträngning.” 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Resultatet i kategorin Det inre motståndet mot sjukfrånvaro som beskriver känslor och 

personlighet som drivkraft har även hittats i andra studier. Löve et al. (2010) visar att sjuk-

närvaro är kopplat till personlighet och karaktär. Aronsson och Gustafsson (2005) visar att vilja 

att vara till lags och leva upp till andras förväntningar kan leda till sjuknärvaro och Dellve et al. 

(2011) ser att högre ansvarskänsla och att vara plikttrogen medför risk att gå till jobbet när man 

egentligen inte borde. Bracewell et al. (2010) har också sett att människor har problem med att 

bedöma om de är tillräckligt sjuka för att stanna hemma eller ej, vilket ses i subkategorin Är jag 

verkligen tillräckligt sjuk?. Författarna till den här studien ser det som positivt att människor 

finner mening i sitt arbete och strävar efter att utföra det så gott de kan, men anser att det inte får 

överdrivas till en sådan extrem som vissa av informanterna i studien vittnar om. Trots plikt-

känslor och samvetskval måste arbetstagare kunna sjukskriva sig om de är sjuka och bedömer att 

de inte borde gå till jobbet. 

 

Kategorin Risker och konsekvenser tar upp risker med sjuknärvaro och konsekvenser med sjuk-

frånvaro, för sig själv och andra. Informanterna ser att det kan bli en säkerhetsrisk att ha personal 

i arbete som egentligen borde ha stannat hemma. Sanderson och Andrews (2006) har gjort en 

review-artikel som visar att sjuknärvaro vid psykisk ohälsa som ångest och depression minskar 

arbetstagarens produktivitet. Letvak, Ruhm och Gupta (2012) visar att sjuknärvaro hos sjuk-

vårdspersonal leder till fler fallolyckor hos patienter, felmedicinering och sämre omvårdnad. 

Bracewell et al. (2010) bekräftar att personalen går sjuknärvarande till jobbet på grund av att de 

inte vill att deras kollegor ska få högre arbetsbelastning, eller att de själva ska få ökad 

arbetsbelastning efter sjukperioden samt att det finns en press från arbetsplatsen. Författarna till 

den här studien tycker inte att sjuk personal borde vara i arbete. Då studier visar att arbetet blir 

sämre utfört och att det kan innebära ökade risker för både arbetstagare och andra är det lätt att se 

att ingen tjänar på sjuknärvaro. 
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I kategorin Betydelsen av yrkestillhörighet framkommer det dels att sämre arbetsmiljö bidrar till 

sjuknärvaro, men även att en bättre arbetsmiljö bidrar till sjuknärvaro. Studier av Elstad och 

Vabø (2008) och Dellve et al. (2011) bekräftar den arbetsrelaterade stressens koppling till 

sjuknärvaro. Aronsson och Gustafsson (2005) bekräftar att otillräckliga resurser, svårigheter att 

få in en vikarie och privatekonomiska svårigheter ökar risken för sjuknärvaro. Författarna till den 

här studien kan förstå att en bättre arbetsmiljö bidrar till att människor tycker mer om sitt arbete 

och finner det lustfyllt, och därför kanske inte sjukanmäler sig så lätt. Författarna tror dock att 

informanterna i den här studien kanske snarare syftade på att trivsel bidrar till att de går till 

arbetet trots lättare åkommor snarare än att trivseln tvingar människor till arbetet när de 

egentligen inte borde jobba. Författarna anser att det är positivt att jobba med personalfrågor för 

att öka trivsel på arbetsplatsen. 

 

Subkategorin Arbetsplatskulturens betydelse vittnar om att arbetsklimatet har stor betydelse för 

ett beslut att gå sjuk till jobbet eller inte. I studien framkommer att det hänt att chefer på olika 

sätt spelat på anställdas skuldkänslor och dåliga samvete och fått personalen att förstå att man 

inte ska sjukanmäla sig. Resultatet stöds till en viss grad av en studie av Lohela Karlsson, 

Björklund & Jenssen (2010) som visar att högre arbetskrav bidrar till ökad sjuknärvaro. En 

studie av Gilbreath och Karimi (2012) bekräftar att chefers beteende ofta är förknippat med 

sjuknärvaro hos de anställda. Ett negativt beteende hos chefen bidrar till ökad sjuknärvaro 

jämfört med en uppmuntrande och stödjande attityd. Författarna till den här studien tycker inte 

att chefen skall ha en attityd där denne skuldbelägger personalen vid sjukdom eller säger åt 

personalen att komma till arbetet trots att de är sjuka. Det som framkom i studiens resultat 

gällande chefers negativa beteende anser författarna är helt oacceptabelt. 

 

Kategorin Samhällsfaktorer av betydelse visar att både svenskar och norrmän upplever att 

samhället kräver mer av dem och att det är för stora krav på sjuka individer. Subkategorin 

Ekonomiska faktorer beskriver ekonomins betydelse, både för arbetstagaren och för arbets-

givaren men även för samhället i stort. Letvak et al. (2012) menar att sjuknärvaro kostar mycket 

för samhället till följd av misstag som begås på grund av att personalen är sjuknärvarande. 

Författarna till den här studien hade trott att det skulle finnas en tydligare skillnad mellan de 
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svenska och de norska informanterna på grund av att det norska socialförsäkringssystemet är mer 

generöst än det svenska. Någon sådan skillnad hittades inte, utan både informanter i Sverige och 

Norge tyckte att det fanns både för- och nackdelar med en eller flera karensdagar. Privat-

ekonomin verkade bland informanterna i den här studien inte vara den största anledningen till 

sjuknärvaro, även om den kunde spela in. En informant har dock tagit ut semesterdagar för att 

slippa karensdagen. Även Grinyer och Singleton (2000) visar i sin studie att semesterdagar 

använts istället för sjukskrivning, i det fallet för att informanten var rädd att få fler 

sjukskrivningsdagar, vilket ledde till bitterhet och stress hos informanten på grund av att den 

sammanhängande årliga semestern på det sättet blev kortare. Författarna till den här studien 

anser att semesterdagar skall användas till semester och att sjukskrivning skall tillämpas vid 

sjukdom. Författarna anser också att en längre, sammanhängande ledighet varje år är nödvändigt 

för att kunna arbeta ett helt yrkesliv. 

 

I subkategorin Bristande sjukförsäkringssystem har svenskarna berättelser som vittnar om brister 

i rehabiliteringskedjan och sjukförsäkringssystemet. Något motsvarande hittades inte bland de 

norska informanterna. Detta kan bero på att det norska sjukförsäkringssystemet är bättre, att 

sjukförsäkringen kritiseras och diskuteras oftare i media i Sverige sedan den reformerades för ett 

par år sedan eller så kan det vara en tillfällighet som beror på studiens urval. Ståhl, Müssner och 

Svensson (2012) genomförde en studie där handläggare på Försäkringskassan beskriver att de 

upplever svårigheter i att göra ett korrekt beslut, de slits emellan individens behov och lag-

stiftningen. Läkare upplever svårigheter i och med sjukskrivningens tidsbegränsning och de 

standardiserade, diagnosspecifika riktlinjerna. Sjukskrivna uttrycker besvikelse och olust, att de 

känt sig illa bemötta i kontakt med Försäkringskassan. De upplever inte att de har styrka och 

kunskap att ta det stora ansvar som åläggs dem och systemet uppfattas som svårt och orättvist. 

Författarna till den här studien tycker att det är fruktansvärt att människor skall tvingas till 

arbetet trots sjukdom och nedsatt arbetsförmåga på grund av hur sjukförsäkringssystemet är upp-

byggt och på grund av ekonomiska förutsättningar. I ett rikt land som Sverige, som är inter-

nationellt känt för sin välfärd, borde inte läkare behöva säga till sina patienter att de ser att de 

inte kan arbeta, men att Försäkringskassan inte kommer att godkänna en sjukskrivning. 
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Metoddiskussion 
Då studiens syfte var att undersöka människors uppfattning om sjuknärvaro på arbetet, valde 

författarna att göra en intervjustudie. Det fanns en strävan att beskriva, tolka och förstå sjuk-

närvaro som fenomen. Kvalitativ innehållsanalys valdes som metod eftersom den anses lämplig 

för att hantera textmaterialet från intervjuerna. Samtidigt finns ett par problem med innehålls-

analys som analysmetod. När de meningsbärande enheterna skall väljas ut finns risk för att fel 

begås. En för kort enhet riskerar att brytas sönder och helt tappa sin innebörd och en för lång 

enhet kan vara svårhanterlig. Ett annat problem med innehållsanalys är att kategorierna skall 

redovisa data som framkommit och att visst relevant material inte systematiskt exkluderats eller 

att irrelevant material av någon anledning inkluderats. Ytterligare ett problem kan vara att 

forskarens sätt att analysera förändras över tid (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna till 

den här studien upplevde vissa problem med att välja ut de meningsbärande enheterna. För-

fattarna upplevde inte några problem med att för korta enheter valts ut, men desto fler enheter 

var långa och därmed svårare att hantera och analysera. Författarna genomförde analysprocessen 

under en så pass kort tid att resultatet förmodligen inte påverkats av att författarna efter ett par 

timmar blev mer trygga i analyseringen och antagligen började tänka på ett annat sätt. Resultatet 

var dock tvunget att analyseras om och revideras ett par gånger innan författarna var nöjda med 

kategoriseringen, men författarna anser inte att viktig data försvunnit under arbetets gång. 

 

Författarna valde bekvämlighetsurval som urvalsmetod. Den största risken med bekvämlighets-

urval är att studiepopulationen är atypisk i förhållande till befolkningen, vilket kan leda till att 

resultatet inte kan överföras på andra, större grupper (Polit & Beck, 2010). Dock anser 

författarna att resultatet antagligen inte hade blivit annorlunda om någon annan urvalsmetod hade 

använts. Om studiepopulationen hade avgränsats till en viss arbetsgrupp i en specifik ålder hade 

resultatet kanske kommit att se annorlunda ut. Författarna anser att den breda studiepopulationen 

snarare är en styrka i studien eftersom sannolikheten att hitta många olika infallsvinklar och 

åsikter ökar. Resultatet i denna studie har jämförts och diskuterats med andra vetenskapliga 

studier publicerade i vetenskapliga tidskrifter inom området, som till stora delar kan bekräfta 

resultatet. Därför anses att trovärdigheten och överförbarheten i den här studien som god.  
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Författarna strävade efter att utföra sex intervjuer var i respektive land, men på grund av att det 

var lättare att rekrytera informanter i Norge genomfördes sju intervjuer där och fem intervjuer i 

Sverige. Informanter som författarna kände eller som arbetade på samma arbetsplats och med 

samma yrke som en tidigare informant, exkluderades ur studien av forskningsetiska skäl samt en 

strävan att få ett så heterogent urval som möjligt. Författarna upplever inte att platsen för 

intervjun, det vill säga i informantens hemmiljö eller arbetsplats, påverkade resultatet, utan fick 

uppfattningen att samtliga informanter kände sig säkra i den miljön där intervjun genomfördes. 

Intervjuer via telefon övervägdes, men författarna anser att man genom det tillvägagångssättet 

kan gå miste om viktig icke-verbal kommunikation vilket ökar risken för missförstånd och 

feltolkningar. 

 

Det hade varit intressant att intervjua en informant som var sjukskriven, eller nyligen hade varit 

det, för att höra dennes uppfattning om sjuknärvaro, men detta fick författarna inte möjlighet till. 

En positiv aspekt är att studiepopulationen var hälften kvinnor och hälften män. Det var ett brett 

yrkesspann mellan informanterna och många olika yrkeskategorier representerandes, en majoritet 

dock inom vård, utbildning och social omsorg. De flesta informanter är högutbildade vilket kan 

vara en svaghet i studien eftersom människor med lägre akademisk bakgrund inte representeras i 

studien. 

 

Det var lättare att få distans till textmaterialet till de studier som författarna inte utförde själva, 

samtidigt som författarna hade en djupare känsla för de intervjuer som de själva utfört. Alla 

intervjuer bearbetades tillsammans och författarna delade med sig av sina erfarenheter och upp-

levelser från intervjuerna. Detta för att båda författarna skulle få en tydligare känsla för samtliga 

intervjuer. Att textmaterialet analyserades av båda författarna tillsammans anses vara en styrka i 

tolkningsprocessen. 

 

Författarna förförståelse inför analysprocessen var att ländernas olika socialförsäkringssystem, 

framför allt karensdagen och ersättningsnivån, kan påverka informanternas uppfattning. Detta 

bekräftades dock inte i resultatet då informanternas uppfattningar om sjuknärvaro visade sig vara 

relativt lika oavsett nationalitet. 
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De etiska överväganden som beskrivs tidigare i uppsatsen har efterföljts och författarna anser 

inte att några etiska dilemman har uppstått. 

Implikation på arbetsliv och hälsa 
Studien visar att sjuknärvaro på jobbet är ett problem i många olika yrken i Sverige och Norge. 

Strategier för att komma tillrätta med detta behöver utvecklas, något som företagssköterskan kan 

vara en viktig del i. Företagshälsovården kan aktivt arbeta med bland annat ledarskap, arbets-

miljöfrågor och hälsofrämjande åtgärder. Den variation av uppfattningar som framkom från 

informanter med olika erfarenheter är intressant för att senare kunna utveckla en metod för en 

större studie. Det kan tänkas att detta även är ett globalt problem och forskning behövs för att 

stärka arbetstagares rättigheter och villkor internationellt. Arbetsgivarens skyldigheter och sam-

hällets ansvar behöver utvecklas i många länder, vilket forskning kan bidra till. 
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Bilaga 1 - frågeguide 
 
Känner du till begreppet “sjuknärvaro”? Vad tänker du kring det? 
 
Känner du till begreppet “sjukfrånvaro”? Vad tänker du kring det? 
 
Hur sjuk behöver du vara för att bedöma att du ska vara hemma från jobbet? 
 
Är det någon skillnad på den bedömningen på din arbetsplats jämfört med andra arbeten, eller 
samhället i stort? 
 
Vad tänker du kring att gå till jobbet när man bedömer att man egentligen inte borde? 
 
Har du någon gång gått till jobbet när du egentligen bedömde att du borde stannat hemma pga 
sjukdom? I så fall, varför gick du dit? 
 
Vad skulle konsekvenserna varit om du stannat hemma? Problem, känslor? 
 
Om en kollega till dig är hemma pga sjukdom en dag, vad händer då? Vad känner du? 
 
Om din kollega kommer till jobbet fast han eller hon inte borde, vad tänker du då? Agerar du på 
något vis? 
 
Hur bedömer du den allmänna uppfattningen på jobbet kring sjukfrånvaro / sjuknärvaro? 
 
Hur bedömer du den allmänna uppfattningen i samhället kring sjukfrånvaro / sjuknärvaro? 
 
Vad tänker du om karensdagen? Skulle det påverka om den infördes (i Norge) / togs bort eller 
utökades till två eller flera dagar (i Sverige)? 
 
Är det något annat som berör detta ämne som vi inte tagit upp? Vill du tillägga något? Några nya 
tankar som väckts? 



 

	   	   	  	   	  

Bilaga 2 - exempel på hur analysprocessen gått till 
 

Citat Meningsbärande 
enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Oj, jag behöver vara 
väldigt sjuk. Ja. 
Faktiskt. Jag går 
nog hellre till 
jobbet, jag går till 
jobbet, och 
försöker. Faktiskt. 
Det, jag har väldigt 
svårt att vara sjuk 
och hemma. 

Behöver vara 
väldigt sjuk för 
att vara hemma 
 
Jag försöker 
hellre 
 
 
Det är väldigt 
svårt att vara 
hemma sjuk 

Svårt att vara 
hemma 
 
 
Försöker jobba 
 
 
 
Svårt att vara 
hemma 

Känslorna 
som drivkraft 
 
 
Personlighet 
som drivkraft 
 
  
Känslorna 
som drivkraft 

Det inre 
motståndet mot 
sjukfrånvaro 
 
Det inre 
motståndet mot 
sjukfrånvaro 
 
Det inre 
motståndet mot 
sjukfrånvaro 

Jeg tror det har mye 
med litt sånn hva 
oppgaver du har, 
altså hvis du føler at 
du har viktige 
oppgaver å gjør og 
det bare er du som 
vet hva som skal 
gjøres så er det 
vanskeligere å ikke 
komme, 

Det beror på 
vilka uppgifter 
man har 
 
Om man har 
viktiga 
arbetsuppgifter 
 
Om det bara är 
du som vet vad 
som ska göras 

Arbetsuppgifter 
spelar roll 
 
 
Arbetsuppgifter 
spelar roll 
 
 
Oersättlig 
Hög 
arbetsmoral 

Arbetsmiljöns 
betydelse 
 
 
Arbetsmiljöns 
betydelse 
 
 
Personlighet 
som drivkraft 

Betydelsen av 
yrkestillhörighet 
 
 
Betydelsen av 
yrkestillhörighet 
 
 
Det inre 
motståndet mot 
sjukfrånvaro 

 
 



 

	   	   	  	   	  

Bilaga 3 - information till intervjupersoner 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Umeå universitet som läser Magisterprogram i arbetsliv och hälsa 
inriktning företagssköterska. Vår D-uppsats är en studie som undersöker sjukdom, arbete och 
hälsa i Norge och Sverige. Syftet med studien är att beskriva människors uppfattning och tankar 
kring att gå till arbetet när man är sjuk och egentligen borde ha stannat hemma. 
 
Deltagandet i den här studien är frivilligt och du kommer att vara anonym. Vi har tänkt att göra 
en intervju som beräknas ta max 1 timme. Intervjun kommer att spelas in för att vi lättare skall 
kunna använda oss av materialet. Vi önskar att genomföra intervjun hemma hos dig vid en tid 
som passar dig. Du har när som helst rätt att ångra din medverkan eller avbryta intervjun och vi 
har då inte rätt att använda det inspelade materialet till uppsatsen. Dina svar kommer att 
behandlas konfidentiellt och inspelningen kommer att raderas så snart studien är avslutad. De 
enda som kommer att lyssna på intervjun och läsa den transkriberade (=nedskrivna) versionen är 
vi som skriver uppsatsen. 
 
Vi har tystnadsplikt och kommer inte att berätta för någon vad just du har sagt. Dina citat kan 
däremot komma att användas men kommer inte att kunna härledas till dig. Uppsatsen kommer 
eventuellt att ligga till grund för en större studie. Om du önskar kan du få uppsatsen skickad till 
dig via mail. 
 
Stort tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Maria Aspevall och Anna Molin 
 
maas0104@student.umu.se 
anmo0026@student.umu.se 
 
 
Jag har härmed tagit del av ovanstående information och jag förstår att min medverkan är helt 
frivillig. 
 
 
Datum och plats......................................... 
 
Signatur.................................................... 


