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Abstract 
The aim of this study was to investigate if the experiences of work environment of employees 
in the elder care in the municipality of Umeå can be linked to high or low sickness absence. 
The method used was semi-structural qualitative interviews. Six retirement homes 
participated in the study and were divided into two groups, based on whether they had high 
or low figures of sickness absence. 28 elder care workers of different educational levels were 
interviewed. The interview questions were divided into categories. For the key phrases; “Have 
great possibilities of influencing one´s schedule” (category influence), “Is offered education” 
(category development and challenge), “The work pace depends on the wellbeing of the 
residents” (category physical and psychological workload), “Reflect/Do not reflect on work at 
home” (category physical and psychological workload), “Difficult to resolve conflicts” 
(category working climate and wellbeing) and “Stressful work” (category working climate and 
wellbeing) statistically significant differences between the groups were detected. Risk factors 
in the work environment, such as, time pressure, conflicts and physical and psychological 
strain are described by employees at retirement homes with both higher and lower figures of 
sickness absence. Differences between the sexes could not be investigated, but that does not 
exclude possible differences. Based on the results the conclusion is drawn that aspects of 
influence, development and challenge, physical and psychological workload and working 
climate and wellbeing can be factors that impact on sickness absence in the elder care in the 
municipality of Umeå.   
 
Key Words: Qualitative interview, work environment, retirement home, elder care workers, 
sickness absence  
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1 Inledning och bakgrund 
 
Sjukfrånvaro är ett problem för den drabbade individen, men också för både arbetsgivare och 
samhället. För individen leder det bland annat till sämre privatekonomi och färre sociala 
kontakter i vardagen och för arbetsgivare och samhället innebär det produktionsbortfall och 
höga kostnader (Tirmén et al. 2014). Enligt försäkringskassans beräkningar (Johansson 
2012), baserat på sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och 
aktivitetsersättning, var det totala beloppet som förväntades betalas ut från sjukförsäkringen 
2010, om inga nya ersättningsmottagare tillkom, 373 miljarder kronor. Sjukfrånvaron i 
Sverige har varierat över tid och har varit både hög och låg. Från år 2003 till år 2010 
minskade sjukfrånvaron till en historiskt låg nivå, strax över 2 procent (%), men har sedan 
dess ökat igen (Tirmén et al. 2014). Den totala sjukfrånvaron i Sverige var under år 2013 3,9 
% och en ökning ses i alla ålderskategorier och både bland kvinnor och bland män 
(Arbetsmiljöverket 2014 b). Tirmén et al. (2014) skriver att sjukfrånvaron generellt är högre 
bland kvinnor än bland män och ökar med stigande ålder.    
 
Flera olika faktorer är möjliga förklaringar till sjukfrånvarons variation, exempelvis 
konjunkturförändringar, ändringar i regelverket och attityder i samhället, men även 
arbetsmiljöns betydelse diskuteras. Dagens arbetsliv, som ställer högre krav på exempelvis 
stresstålighet, kompetens och flexibilitet, bidrar till ökande sjukfrånvaro (Tirmén et al. 2014). 
Sveriges kommuner och landsting (2014 b) framhåller att arbetsmiljöförhållanden kan vara 
en förklaring till ökningen av sjukfrånvaron. Danielsson et al. (2009) menar att fler 
människor upplever sitt arbete som stressigt idag och att det kan tyda på att balansen mellan 
hälsosamma och ohälsosamma faktorer för förvärvsarbetare har skiftats till att vara 
övervägande ogynnsamma faktorer. 
 
Det är flertalet faktorer som kan spela in när det gäller kopplingen mellan arbetsliv och hälsa. 
Exempelvis kan både för höga och för låga krav i arbetslivet leda till stress och annan ohälsa 
(Danielsson et al. 2009, Arbetsmiljöverket 2013 c). Höga krav i arbetslivet kan exempelvis 
leda till utbrändhet (Magnusson Hanson et al. 2008). Höga emotionella krav kan också leda 
till ohälsa (Rugulies et al. 2007, Clausen et al. 2012, Aagestad et al. 2014). Enligt 
arbetsmiljöverket (2013 a) behöver kravfyllda arbetsuppgifter inte i sig vara negativa för 
hälsan. När arbetsuppgifterna upplevs som meningsfulla och det finns goda möjligheter för 
arbetstagaren att påverka sin egen arbetssituation kan svårare arbetsuppgifter upplevas som 
stimulerande och utmanande istället för påfrestande (Arbetsmiljöverket 2011 c). Rugulies et 
al. (2007) menar att den som har ett arbete som upplevs som icke meningsfullt har fler 
sjukdagar.  
 
Att ha ett högt arbetstempo under en begränsad tid innebär inte automatiskt ohälsa, men en 
långvarig hektisk arbetssituation kan leda till hälsoproblem (Arbetsmiljöverket 2013 e) och 
tidspress minskar möjligheterna till att själv kunna påverka sin arbetssituation 
(Arbetsmiljöverket 2013 b). Arbeten med liten möjlighet att påverka den egna 
arbetssituationen innebär en högre risk för långvarig sjukskrivning (Danielsson et al. 2009). 
Resultat från flertalet studier (Rugulies et al. 2007, Magnusson Hanson et al. 2008, Foss et 
al. 2011, Clausen et al. 2012) tyder på att brist på inflytande och brist på möjlighet att påverka 
den egna arbetssituationen kan leda till ohälsa och sjukskrivning. Ingelsrud (2014) visar i en 
studie att risken för långtidssjukskrivning, bland vårdpersonal på sjukhus, ökar efter 
omorganisationer. Både stora och upprepade organisatoriska förändringar i en verksamhet 
kan leda till ohälsa, men det är genomförandet och arbetstagarnas möjligheter till medverkan 
i förändringsarbetet som har betydelse för om det leder till ohälsa eller inte (Danielsson et al. 
2009, Arbetsmiljöverket 2013 f).  
 
En annan faktor som kan leda till ohälsa är otillräcklig kunskap i arbetssituationen 
(Arbetsmiljöverket 2013 c), men risken för ohälsa minskar om det finns möjligheter till 
kompetensutveckling (Arbetsmiljöverket 2013 d). Ett enformigt arbete med endast små 

1 
 



möjligheter till utmaningar och utveckling kan leda till ohälsa på grund av understimulering 
(Arbetsmiljöverket 2011 b). Arbetsklimatet på arbetsplatsen har betydelse för arbetstagarnas 
mående och konflikter mellan arbetstagare och med chefer kan leda till stress och ohälsa 
(Arbetsmiljöverket 2011 a). Clausen et al. (2012) och Fandiño-Losada, Forsell och Lundberg 
(2013) visar att det sociala klimatet på arbetsplatsen kan ha betydelse för utvecklandet av 
ohälsa. Studier har visat att brist på stöd från kollegor (Magnusson Hanson et al. 2008) eller 
brist på stöd från chefer (Magnusson Hanson et al. 2008, Foss et al. 2011, Aagestad et al. 
2014) kan leda till ohälsa. Arbetsmiljöverket (2013 g) menar att en avgränsning mellan arbete 
och fritid, tid för återhämtning och en stöttande omgivning minskar stress.  
 
Hälso- och sjukvården är en bransch med ett flertal av de arbetsmiljörisker som innebär risk 
för ohälsa. Branschen präglas av upprepade förändringar, konflikter, oregelbundna 
arbetstider och en hög fysisk och psykisk arbetsbelastning som kan bidra till både fysiska och 
psykiska påfrestningar. Ett högt tempo och hög arbetsbelastning innebär också att det finns 
mindre tid för återhämtning (Arbetsmiljöverket 2014 a). Arbete inom hälso- och sjukvård 
innebär arbete med människor, vilket kan vara både engagerande och psykiskt påfrestande 
(Arbetsmiljöverket 2011 a). Enligt Danielsson et al. (2009) är majoriteten av anställda inom 
vårdyrken kvinnor och för kvinnor är det vanligast att uppleva sina arbeten som jäktiga och 
psykiskt ansträngande inom hälso- och sjukvården. Arreyes et al. (2014) visar att en större 
ökning i sjukfrånvaron än genomsnittet för alla yrken kan ses hos vård- och 
omsorgspersonal, både bland män och bland kvinnor.   
 
Enligt Sveriges kommuner och landsting (2014 b) är Västerbotten ett av de län där en ökning 
av sjukfrånvaron har skett under år 2013. Den totala sjukfrånvaron för anställda av Umeå 
kommun under år 2013 var 6 % (Sveriges kommuner och landsting 2014 a) och äldre-
omsorgen i Umeå har en total sjukfrånvaro på ungefär 9 % (Carlsson muntl.).  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka om baspersonalens upplevelser av sin arbetsmiljö inom 
äldreomsorgen i Umeå kommun kan kopplas till hög eller låg sjukfrånvaro. 

- Kan faktorer som delaktighet, krav, fysisk och psykisk arbetsbelastning, utveckling 
och utmaning och arbetsklimat och trivsel påverka sjukfrånvaro? 

- Upplever kvinnor och män sin arbetsmiljö olika på äldreboenden med hög och låg 
sjukfrånvaro? 

 
 
2 Material och metod 
 
Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Intervjuerna var semistrukturella med 
både öppna och stängda frågor (bilaga 1). En kvalitativ metod valdes eftersom studien syftade 
till att undersöka baspersonalens upplevelser och uppfattningar om sin arbetsmiljö. 
Baspersonal innefattar undersköterskor, vårdbiträden och vårdpersonal utan vårdutbildning.  
 
En litteraturstudie genomfördes för att samla information till inledning och bakgrund, 
utforma intervjufrågor och jämföra denna studies resultat med tidigare forskning. Till 
litteraturstudien användes statliga myndigheters hemsidor och databasen Web of Science där 
sökorden sick leave, sickness absence och work environment användes. Sökningarna 
begränsades till årtalen 2004-2014 för att få så aktuell forskning som möjligt. Sökningar 
utfördes 31 mars 2014 och 6 december 2014. Intervjufrågorna utarbetades genom läsning av 
litteratur och i samråd med handledaren för studien. Först valdes kategorierna 
bakgrundsfrågor, delaktighet, krav, utveckling och utmaning, fysisk och psykisk 
arbetsbelastning samt arbetsklimat och trivsel och sedan utarbetades intervjufrågorna inom 
varje kategori.  
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Kontaktuppgifter till 19 äldreboenden inom Umeå kommun hittades på kommunens hemsida 
och boendecheferna kontaktades via telefon. De som inte svarade på telefonsamtal 
kontaktades via mail. Fyra boendechefer tackade nej till att medverka och nio boendechefer 
svarade varken i telefon eller på mail. Några skäl till att tacka nej var att boendet hade för 
många sjukskrivningar eller arbetsmiljöproblem. Sex boendechefer tackade ja till att 
medverka. De boendechefer som tackade ja talade med sin personal och samlade in namn på 
frivilliga personer som sedan intervjuades. Sjukskrivningsstatistik insamlades från 
boendecheferna och boendena delades därefter in i två grupper, en med lägre total 
sjukfrånvaro (grupp 1) och en med högre (grupp 2). Boendena kallas i texten boende A-F. I 
grupp 1 intervjuades 18 personer och i grupp 2 intervjuades tio personer.  
 
Intervjuerna utfördes mellan 1 april och 17 april 2014. Alla intervjuer utom en utfördes på 
personalens arbetsplats under arbetstid. Intervjuerna tog då plats i personalrum, grupprum, 
eller boendechefens utlånade kontor. En intervju utfördes i respondentens hem då denne 
föredrog det. Vid alla intervjutillfällen var endast respondenten och intervjuaren närvarande. 
Alla intervjuer genomfördes av samma person. Innan intervjun påbörjades beskrevs syftet 
med studien och samtliga tillfrågades om intervjun fick spelas in på band. Alla respondenter 
utom en tillät att intervjun spelades in. Den intervjun antecknades då istället för hand under 
intervjutillfället. När alla intervjuer var utförda transkriberades all data. Hostningar, skratt, 
pauser och dylikt uteslöts ur transkriberingen då detta inte skulle analyseras och därmed inte 
tillföra något till studien. Samtliga intervjuer lästes sedan igenom flertalet gånger och 
nyckelfraser togs ut för varje kategori och intervju. Bakgrundsfrågorna sammanställdes 
separat.    
 
Tabeller och figurer skapades i dataprogrammet Excel. I Excel utfördes även t-test för varje 
nyckelfras för att avgöra om statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna kunde 
påvisas. Nollhypotesen att det inte var någon statistisk skillnad mellan grupperna användes 
med signifikansnivån p= 0,05.  
 
 
3 Resultat 
 
3.1 Sjukskrivningsstatistik 
Den genomsnittliga sjukfrånvaron under 2013 för de undersökta boendena, A-F, var 5,8 %, 
7,2 %, 7,3 %, 10,8 %, 11,1 % och 14,0 % (bilaga 2). Indelat i lägre och högre sjukfrånvaro 
kunde boendena delas in i två grupper, grupp 1 och 2 (tabell 1).   
 
Tabell 1. Genomsnittlig sjukfrånvaro under år 2013 för boende A-F indelat i två grupper.  

Genomsnittlig sjukfrånvaro 
Grupp 1 Grupp 2 
5,8-7,3 % 10,8-14,0 % 

 
3.2 Intervjuer 
3.2.1 Kategori bakgrundsfrågor 
Könsfördelningen i grupp 1 var 15 kvinnor och tre män (bilaga 3) medan alla svarande i 
grupp 2 var kvinnor (bilaga 4). Medelåldern var 42,7 år i grupp 1 (bilaga 3) och 42,6 år i 
grupp 2 (bilaga 4). I grupp 1 var 83 % av de svarande tillsvidareanställda och 17 % 
extraanställda eller vikarier (bilaga 3) och i grupp 2 var 80 % tillsvidareanställda och 20 % 
extraanställda eller vikarier (bilaga 4). Medelvärdet för sysselsättningsgrad var 87 % i grupp 1 
(bilaga 3) och 82 % i grupp 2 (bilaga 4). Medelvärdet för antal arbetade år i yrket var 15,9 år i 
grupp 1 (bilaga 3) och 14,5 år i grupp 2 (bilaga 4). Majoriteten av de svarande i grupp 1, 72 %, 
(bilaga 3) och i grupp 2, 60 %, (bilaga 4) var undersköterskor. Av de svarande var 6 % i grupp 
1 (bilaga 3) och 30 % i grupp 2 vårdbiträden (bilaga 4). Respondenter med ingen 
vårdutbildning var i grupp 1 22 % (bilaga 3) och i grupp 2 10 % (bilaga 4).  
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3.2.2 Kategori delaktighet 
”Vilka möjligheter har du att påverka din arbetstid, det vill säga om du jobbar 
mer eller mindre än du är anställd för?” 
Inga statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna kunde påvisas för någon av 
nyckelfraserna (bilaga 5). I grupp 1 uppgav majoriteten och i grupp 2 hälften av 
respondenterna att de har möjlighet att arbeta mer eller mindre än den ordinarie arbetstiden 
(figur 1). I båda grupperna framhölls det också att mertid eller heltid kan innebära arbete 
någon annanstans, att det är svårt att få arbeta mer än den ordinarie arbetstiden eller heltid 
och att de inte kan påverka arbetstiden alls (figur 1). Endast i grupp 2 var det en person som 
uppgav att personalen måste leta pooltider för att få ihop sina timmar (figur 1).  
 

Figur 1. Nyckelfraser angående arbetstid i kategori delaktighet för grupp 1 (äldreboenden med lägre sjukfrånvaro) 
och grupp 2 (äldreboenden med högre sjukfrånvaro).  
 
”Vilka möjligheter har du att påverka utformningen av ditt schema?” 
För nyckelfrasen ”Har stor möjlighet att påverka sitt schema” kunde en statistiskt 
säkerställd skillnad mellan grupperna påvisas (bilaga 5). I båda grupperna uttryckte 
respondenter att de inte har någon möjlighet att påverka sitt schema (figur 2). I både grupp 1 
och 2 ansåg merparten av respondenterna att de har möjlighet att påverka sitt schema och att 
de får komma med önskemål inför nytt schema (figur 2). Endast i grupp 1 ansåg några av de 
svarande att de har stor möjlighet att påverka sitt schema (figur 2).  
 

Figur 2. Nyckelfraser angående schemapåverkan i kategori delaktighet för grupp 1 (äldreboenden med lägre 
sjukfrånvaro) och grupp 2 (äldreboenden med högre sjukfrånvaro). 
 
”Vilka möjligheter har du att påverka sättet ni arbetar på under en arbetsdag?” 
Inga statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna kunde påvisas för någon av 
nyckelfraserna (bilaga 5). Majoriteten av respondenterna i både grupp 1 och 2, 72 % 
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respektive 90 %, uppgav att de kan påverka arbetsdagens upplägg. I grupp 1 uttryckte 39 % 
och i grupp 2 20 % av respondenterna att händelser under dagen styr arbetet.  
 
”Vilka möjligheter har du att påverka förändringar i verksamheten?” 
Inga statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna kunde påvisas för någon av 
nyckelfraserna (bilaga 5). I både grupp 1 och grupp 2 uppgav några respondenter att de får 
komma med synpunkter vid förändringar i verksamheten (figur 3). En övervägande del av de 
svarande i både grupp 1 och i grupp 2 ansåg att de inte kan påverka förändringar i 
verksamheten och endast i grupp 2 uppgavs att de kan påverka förändringar i verksamheten 
(figur 3).  
 

 
Figur 3. Nyckelfraser angående verksamhetsförändringar i kategori delaktighet för grupp 1 (äldreboenden med 
lägre sjukfrånvaro) och grupp 2 (äldreboenden med högre sjukfrånvaro). 
 
3.2.3 Kategori krav 
”Beskriv svårighetsgraden på dina arbetsuppgifter.” 
Inga statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna kunde påvisas för någon av 
nyckelfraserna (bilaga 5). Respondenter i både grupp 1 och i grupp 2 uppgav att det finns 
svåra arbetsuppgifter, lätta arbetsuppgifter, psykiskt svåra arbetsuppgifter och fysiskt svåra 
arbetsuppgifter (figur 4).  
 

 
Figur 4. Nyckelfraser angående arbetsuppgifternas svårighetsgrad i kategori krav för grupp 1 (äldreboenden med 
lägre sjukfrånvaro) och grupp 2 (äldreboenden med högre sjukfrånvaro). 
 
”Tycker du att du har de kunskaper som krävs för att utföra dina 
arbetsuppgifter?” 
Inga statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna kunde påvisas för någon av 
nyckelfraserna (bilaga 5). Majoriteten av de svarande i både grupp 1, 89 %, och i grupp 2, 80 
%, ansåg att de har tillräckliga kunskaper för att utföra sina arbetsuppgifter.  
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3.2.4 Kategori utveckling och utmaning 
”Hur upplever du dina möjligheter till utveckling i ditt arbete?” 
För nyckelfrasen ”Erbjuds vidareutbildningar” kunde en statistiskt säkerställd skillnad 
mellan grupperna påvisas (bilaga 5). Merparten av de svarande i grupp 1 uppgav att de 
erbjuds vidareutbildningar medan detsamma uppgavs av mindre än hälften av personerna i 
grupp 2 (figur 5). I både grupp 1 och i grupp 2 uppgavs att de aktivt måste söka erbjudna 
utbildningar och att de får gå obligatoriska utbildningar (figur 5). Några personer i grupp 2 
uppgav att de inte erbjuds några utbildningar (figur 5). I båda grupperna svarades att det är 
begränsade möjligheter till utveckling, bra utvecklingsmöjligheter och att de utvecklas av sitt 
arbete (figur 5). Endast i grupp 1 uppgavs att erbjudna kurser inte är intressanta eller 
relevanta och att de inte kan utnyttja sin utbildning (figur 5).  
 

 
Figur 5. Nyckelfraser angående utvecklingsmöjligheter i kategori utveckling och utmaning för grupp 1 
(äldreboenden med lägre sjukfrånvaro) och grupp 2 (äldreboenden med högre sjukfrånvaro). 
 
”Upplever du att du har ett enformigt eller varierat arbete?”  
Inga statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna kunde påvisas för någon av 
nyckelfraserna (bilaga 5). I grupp 1 svarade 89 % av respondenterna att arbetet kan vara 
varierat och 50 % uppgav att arbetet kan vara enformigt. I grupp 2 svarade 90 % att arbetet 
kan vara varierat och 30 % att arbetet kan vara enformigt.  
 
3.2.5 Kategori fysisk och psykisk arbetsbelastning 
”Hur skulle du beskriva den fysiska arbetsbelastningen?”  
Inga statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna kunde påvisas för någon av 
nyckelfraserna (bilaga 5). I både grupp 1 och 2 uttrycktes det att arbetet är fysiskt tungt, att 
arbetet inte är fysiskt tungt på grund av att det finns hjälpmedel och att de inte kan eller inte 
hinner arbeta ergonomiskt (figur 6). Endast i grupp 2 uppgav några respondenter att arbetet 
inte är fysiskt tungt (Figur 6).  
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Figur 6. Nyckelfraser angående fysisk arbetsbelastning i kategori fysisk och psykisk arbetsbelastning för grupp 1 
(äldreboenden med lägre sjukfrånvaro) och grupp 2 (äldreboenden med högre sjukfrånvaro). 
 
”Hur skulle du beskriva arbetstempot?” 
För nyckelfrasen ”Arbetstempot beror på hur brukarna är/mår” kunde en statistiskt 
säkerställd skillnad mellan grupperna påvisas (bilaga 5). Flertalet respondenter i grupp 1 
och i grupp 2 beskrev ett högt arbetstempo och tidspress, men respondenter i båda 
grupperna uppgav även att de inte behöver stressa (figur 7). I båda grupperna uttrycktes det 
att arbetstempot är högt på morgonen och/eller kvällen, men enbart i grupp 1 uppgavs att 
arbetstempot beror på hur brukarna mår (figur 7).  
 

Figur 7. Nyckelfraser angående arbetstempo i kategori fysisk och psykisk arbetsbelastning för grupp 1 
(äldreboenden med lägre sjukfrånvaro) och grupp 2 (äldreboenden med högre sjukfrånvaro). 
 
”Brukar du tänka på arbetet även när du kommit hem?” 
För båda nyckelfraserna ”Tänker på arbetet hemma” och ”Tänker inte på arbetet hemma” 
kunde statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna påvisas (bilaga 5). Majoriteten 
av de svarande i grupp 1, 78 %, och samtliga i grupp 2 angav att de tänker på arbetet hemma.  
 
”Vilken betydelse har ditt arbete?”  
Inga statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna kunde påvisas för någon av 
nyckelfraserna (bilaga 5). I både grupp 1 och i grupp 2 uppgav respondenter att arbetet har 
betydelse för respondenten själv, dennes familj eller vänner, att arbetet har betydelse för 
brukarna och att det är ett meningsfullt arbete (figur 8).  
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Figur 8. Nyckelfraser angående betydelse av arbetet i kategori fysisk och psykisk arbetsbelastning för grupp 1 
(äldreboenden med lägre sjukfrånvaro) och grupp 2 (äldreboenden med högre sjukfrånvaro). 
 
3.2.6 Kategori arbetsklimat och trivsel 
”Hur skulle du beskriva din trivsel på arbetet?” 
Inga statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna kunde påvisas för någon av 
nyckelfraserna (bilaga 5). Majoriteten av de svarande i båda grupperna, 94 % respektive 90 
%, beskrev bra trivsel på arbetet och en person i vardera gruppen beskrev dålig trivsel.  
 
”Upplever du att det finns konflikter på arbetsplatsen?” 
För nyckelfrasen ”Svårt att lösa konflikter” kunde en statistiskt säkerställd skillnad mellan 
grupperna påvisas (bilaga 5). Respondenter i båda grupperna uppgav att det finns små 
konflikter på arbetsplatsen, att det finns stora konflikter och att det inte finns några 
konflikter på arbetsplatsen (figur 9). Majoriteten av konflikterna uppgavs vara med 
arbetskamrater, men konflikter med chefer beskrevs också i båda grupperna (figur 9). Endast 
i grupp 1 angavs att konflikterna är svåra att lösa (figur 9).  
 

 
Figur 9. Nyckelfraser angående konflikter i kategori arbetsklimat och trivsel för grupp 1 (äldreboenden med lägre 
sjukfrånvaro) och grupp 2 (äldreboenden med högre sjukfrånvaro). 
 
”Känner du att du får uppskattning för ditt arbete?”  
Inga statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna kunde påvisas för någon av 
nyckelfraserna (bilaga 5). Både i grupp 1 och 2 beskrev respondenter att de får uppskattning 
från brukare, från anhöriga, från chefer och uppskattning från arbetskamrater (figur 10). En 
respondent i grupp 1 beskrev uppskattning från andra professioner och nyckelfrasen ”Ingen 
uppskattning” uppgavs av respondenter i både grupp 1 och i grupp 2 (figur 10).  
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Figur 10. Nyckelfraser angående uppskattning i kategori arbetsklimat och trivsel för grupp 1 (äldreboenden med 
lägre sjukfrånvaro) och grupp 2 (äldreboenden med högre sjukfrånvaro). 
 
”Vad är positivt med ditt arbete?” 
Inga statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna kunde påvisas för någon av 
nyckelfraserna (bilaga 5). I både grupp 1 och i grupp 2 beskrevs det som positivt att arbetet är 
fritt och varierat, att arbeta med människor, bra arbetskamrater och att arbetet är roligt 
(figur 11). Majoriteten av respondenterna i båda grupperna angav att arbetet är meningsfullt 
(figur 11). Det var endast i grupp 1 som nyckelfraserna ”Chef som lyssnar” och ”Allt är 
positivt” uppgavs (figur 11).  
 

Figur 11. Nyckelfraser angående positiva aspekter i kategori arbetsklimat och trivsel för grupp 1 (äldreboenden 
med lägre sjukfrånvaro) och grupp 2 (äldreboenden med högre sjukfrånvaro). 
 
”Vad är negativt med ditt arbete?” 
För nyckelfrasen ”Stressigt arbete” kunde en statistiskt säkerställd skillnad mellan 
grupperna påvisas (bilaga 5). I både grupp 1 och i grupp 2 beskrevs det som negativt att inte 
räcka till, att det är för lite personal, dåliga arbetstider, att det är låg lön, att det är ett fysiskt 
och psykiskt tungt arbete, att det är för mycket dokumentation, att arbetet är stressigt och att 
vissa arbetsuppgifter inte har med omsorg att göra (figur 12). Det var endast i grupp 1 som 
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nyckelfraserna ”Inte kunna påverka sin situation”, ”Arbetet har låg status” och ”Konflikter i 
personalgruppen” uppgavs som negativa aspekter (figur 12). Nyckelfrasen ”Ingen 
uppskattning” angavs som negativ aspekt av en person i grupp 2 (figur 12).  
 

 
Figur 12. Nyckelfraser angående negativa aspekter i kategori arbetsklimat och trivsel för grupp 1 (äldreboenden 
med lägre sjukfrånvaro) och grupp 2 (äldreboenden med högre sjukfrånvaro). 
 
 
4 Diskussion 
 
4.1 Resultatdiskussion 
4.1.1 Sjukskrivningsstatistik 
Eftersom inget av de äldreboenden som deltog i studien hade riktigt låg sjukfrånvaro kan 
frågan ställas om det är så att alla respondenter egentligen hör till en grupp med medel eller 
hög sjukfrånvaro och att det är därför som det endast var små skillnader mellan gruppernas 
svar. Skillnader mellan individer med olika bakgrund och förutsättningar kanske är större än 
skillnaderna mellan de undersökta grupperna. Ett större underlag med 
sjukskrivningsstatistik kanske hade gett en annan bild.  
 
4.1.2 Kategori bakgrundsfrågor 
De två identifierade grupperna i studien var homogena gällande ålder, anställningsform, 
sysselsättningsgrad, antal arbetade år inom yrket och utbildningsgrad och det var endast i 
grupp 1 som ett fåtal män ingick (bilaga 3 och 4). Detta innebär att grupperna är jämförbara 
och likvärdiga och eftersom inga justeringar gjorts för kön, ålder, utbildning eller andra 
förväxlingsfaktorer så är det en styrka att grupperna är någotsånär lika. Dock ställdes inga 
frågor om andra företeelser i deras liv, exempelvis om barn, familj, boende, övrig 
sjukdomshistorik, träningsbakgrund etcetera. Det är faktorer som också skulle kunna 
påverka respondenternas uppfattningar.  
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En av studiens frågeställningar var om kvinnor och män upplever sin arbetsmiljö olika på 
äldreboenden med hög och låg sjukfrånvaro. Eftersom de enda manliga respondenterna 
ingick i grupp 1 så kunde inga jämförelser mellan grupperna och kön göras. På grund av det 
låga antalet manliga respondenter så utfördes inga jämförelser inom grupp 1 heller. Männen 
skulle då ha blivit för enkla att identifiera och deras svar blivit för utpekade. Det hade varit 
intressant att undersöka könsskillnader eftersom annan forskning visat att det kan finnas 
skillnader. Magnusson Hanson (2008) visade exempelvis att utbrändhet kan kopplas till 
nedskärningar och brist på stöd från överordnade för män och brist på stöd från kollegor och 
litet bestämningsutrymme för kvinnor. Fandiño-Losada, Forsell och Lundberg (2013) visade 
att det kan vara risk för depression för kvinnor vid ett sämre socialt klimat, men att höga 
jobbkrav och låga kunskapskrav kan vara skyddande faktorer för män. Det är alltså viktigt att 
undersöka om det skiljer sig åt, men framförallt viktigt att reda ut varför det skiljer sig åt. Det 
skulle kunna vara så att kvinnor och män behandlas olika på arbetsplatser som domineras av 
kvinnor eller att kvinnor och män får olika arbetsuppgifter. Det blir då intressant att 
undersöka om det handlar om arbetsmiljö eller genusskillnader.     
 
4.1.3 Kategori delaktighet 
Det är svårt att säga något om nyckelfraserna i kategorin delaktighet eftersom merparten av 
skillnaderna mellan grupp 1 och grupp 2 var för små för att vara statistiskt säkerställda 
(bilaga 5). Det var endast för nyckelfrasen ”Har stor möjlighet att påverka sitt schema” som 
en statistiskt säkerställd skillnad kunde påvisas (bilaga 5). Det var enbart i grupp 1 med lägre 
sjukfrånvaro som nyckelfrasen uttrycktes (figur 2). Dock så kan det argumenteras att om 
nyckelfraserna ”Har möjlighet att påverka sitt schema” och ”Har stor möjlighet att påverka 
sitt schema” slagits samman till en nyckelfras så hade denna statistiska skillnad sannolikt 
inte funnits (figur 2). Det innebär att det är svårt att uttala sig om huruvida respondenterna i 
grupp 1 upplever att de har större möjligheter att påverka och om det spelar någon roll för 
sjukfrånvaron. Större skillnader mellan grupperna i kategorin delaktighet förväntades 
eftersom just delaktighet, inflytande och möjlighet att påverka sin arbetssituation är något 
som tidigare forskning har visat att det kan vara kopplat till långtidssjukskrivningar (Foss et 
al. 2011, Clausen et al. 2012), ökat antal sjukdagar (Rugulies et al. 2007) och utbrändhet 
(Magnusson Hanson et al. 2008). Eventuellt är det utformningen av frågorna i den här 
studien som gör att inte några större skillnader mellan grupperna kunde påvisas.  
 
4.1.4 Kategori krav 
I kategorin krav svarade båda grupperna likartat och inga statistiskt säkerställda skillnader 
kunde påvisas mellan grupperna (figur 4, bilaga 5). Det var väntat att grupperna skulle svara 
att det finns både lätta och svåra arbetsuppgifter och både psykiskt svåra och fysiskt svåra 
arbetsuppgifter, men det var förvånande att det inte var någon övervägande skillnad mellan 
grupperna. Krav kan vara av olika art; krav på kunskap, styrka, att kunna hantera tidspress 
och disponera sin tid, men också emotionella krav. Emotionella krav som handlar om att 
hantera andra människors känslor av exempelvis glädje, sorg eller ilska ryms inom begreppet 
psykiskt svåra arbetsuppgifter, vilka enligt tidigare forskning kan leda till 
långtidssjukskrivningar (Clausen et al. 2012, Aagestad et al. 2014), fler sjukdagar (Rugulies et 
al. 2007) och korttidssjukskrivningar (Malmose Stapelfeldt et al. 2013). Arbete med 
människor, exempelvis inom äldreomsorgen, innebär enligt Arbetsmiljöverket (2011 a) en 
psykisk påfrestning på grund av de emotionella kraven.  
 
Frågorna i den här studien var inte tillräckligt utförliga för att få fram vilken typ av krav som 
ställs på respondenterna och för att få fram några tydliga skillnader mellan grupperna. Att 
svara om man har lätta eller svåra arbetsuppgifter säger inte särskilt mycket om vilka typer 
av krav som ställs på arbetstagarna. De flesta av respondenterna svarade att de har 
tillräckliga kunskaper för att utföra sina arbetsuppgifter, men det framgår inte om de har 
tillräckliga kunskaper för de krav som ställs på att hantera människors känslor, att hantera 
tidspress, att kunna planera tiden under dagen eller att lära sig nya datasystem och 
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dokumenteringssätt. Enligt Arbetsmiljöverket (2013 c) kan otillräcklig kunskap inför 
arbetsuppgifterna innebära ohälsa, men den kopplingen hittas inte i den här studien.  
 
4.1.5 Kategori utveckling och utmaning 
Det är svårt att finna svar på skillnaderna i sjukfrånvaro i kategorin utveckling och utmaning 
på grund av de likartade svaren i båda grupperna. Arbetsmiljöverket (2011 b) skriver att de 
som upplever arbetet som enformigt riskerar ohälsa, men det går inte att finna stöd för det i 
den här studien. Det var endast i grupp 2, med den högre sjukfrånvaron, som det uttrycktes 
att inga utbildningar erbjuds, men trots att det inte var någon statistiskt säkerställd skillnad 
för den nyckelfrasen så säger det en del när frasen ”Erbjuds utbildningar” gav en statistiskt 
säkerställd skillnad (bilaga 5). Där angav en högre andel av de svarande i grupp 1, med lägre 
sjukfrånvaro, att de erbjuds utbildningar (figur 5). Kanske kan det vara så som 
Arbetsmiljöverket (2013 d) skriver, att risken för ohälsa minskar om det finns möjligheter till 
kompetensutveckling på arbetsplatsen. Det kan vara så att fler respondenter i grupp 1 känner 
att de kan utvecklas trots att de har en påfrestande arbetssituation i övrigt och att det har en 
skyddande effekt.    
 
4.1.6 Kategori fysisk och psykisk arbetsbelastning 
Det är svårtolkat vad den statistiskt säkerställda skillnaden i nyckelfrasen ”Arbetstempot 
beror på hur brukarna är/mår” står för (bilaga 5). Nyckelfrasen uttrycktes enbart av 
respondenter i grupp 1 med den lägre sjukfrånvaron (figur 7). Enligt Malmose Stapelfeldt et 
al. (2013) är ett högt arbetstempo kopplat till sjukskrivningar, men den här nyckelfrasen 
handlar inte om ett högt arbetstempo utan om orsaken till arbetstempot. Det skulle kunna 
vara så att de svarande i grupp 1 är bättre på att anpassa sig efter rådande förhållanden, det 
vill säga brukarnas mående, och därför klarar av tempot bättre och har färre sjukskrivna. Om 
så skulle vara fallet så blir det intressant att undersöka vad är det som gör att de kan anpassa 
sig bättre, exempelvis om det är individuellt eller om det är något på arbetsplatsen som 
påverkar.  
 
För båda nyckelfraserna ”Tänker på arbetet hemma” och ”Tänker inte på arbetet hemma” 
kunde statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna påvisas (bilaga 5). Merparten av 
respondenterna i båda grupperna uttryckte att de tänker på arbetet hemma, men några 
respondenter i grupp 1, med lägre sjukfrånvaro, uppgav att de inte gör det. Det är lätt att dra 
slutsatsen att de som har lättare att släppa arbetet också har lägre sjukfrånvaro, men det 
intressanta är att utröna varför de andra har svårare att göra det, det vill säga varför färre 
personer i grupp 2 kan släppa arbetet när de går hem. Enligt Danielsson et al. (2009) har 
anställda inom den offentliga sektorn sedan 1990-talet allt mer upplevt att de inte har 
möjlighet att göra ett bra arbete på grund av upprepade nedskärningar och 
omorganisationer. Det skulle kunna vara så att den som upplever att arbetet under dagen inte 
blev bra eller inte hanns med på grund av tidspress har svårare att lämna arbetet på arbetet. 
Det kanske är särskilt utmärkande i en bransch där ett sämre utfört arbete kan innebära att 
den som har ramlat blir liggande en längre tid eller att någon inte har fått hjälp på toaletten 
när hen behöver.     
 
4.1.7 Kategori arbetsklimat och trivsel 
Med tanke på den höga sjukfrånvaron i grupp 2 (tabell 1) är det anmärkningsvärt och 
motsägelsefullt att majoriteten i båda grupperna beskrev bra trivsel och att det inte fanns 
några statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna angående trivsel (bilaga 5). Att 
trivas på arbetsplatsen verkar inte vara en påverkande faktor bland respondenterna i den här 
studien även om tidigare forskning (Clausen et al. 2012, Fandiño-Losada, Forsell och 
Lundberg 2013) beskriver att brister i det sociala klimatet kan leda till sjukskrivningar. För 
nyckelfrasen ”Svårt att lösa konflikter” kunde en statistiskt säkerställd skillnad mellan 
grupperna påvisas (bilaga 5). Det förvånar att det var respondenter i grupp 1 som beskrev 
svårlösta konflikter då grupp 2 hade den högre sjukfrånvaron. Resultatet antyder att 
svårlösta konflikter skyddar mot sjukfrånvaro, vilket inte är sannolikt. Det är dock oklart 
vilken typ av konflikter det är och varför de är svåra att lösa.  
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Det fanns heller inga statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna gällande positiva 
aspekter med arbetet. Intressant är att många av respondenterna beskrev att de har ett 
meningsfullt arbete och att de gör något bra. Med tanke på att om arbetet inte upplevs som 
meningsfullt så kan det innebära ohälsa (Rugulies et al. 2007) så borde ett sådant här yrke 
som respondenterna själva tycker är meningsfullt innebära bättre hälsa. Andra faktorer är då 
sannolikt mer ohälsosamma än faktorn meningsfullhet är hälsosam.   
 
En större andel av personerna i grupp 2 uttyckte som en negativ aspekt av arbetet att det är 
för lite personal (figur 12). Det var ingen statistiskt säkerställd skillnad för den nyckelfrasen, 
men den skulle kunna sammankopplas med att det är statistiskt säkerställt att fler i grupp 2 
beskrev att en negativ aspekt av arbetet är att det är stressigt (figur 12, bilaga 5). Frågan är 
vad det är som gör att fler respondenter i grupp 2 upplever att det är stressigt. Det kan ha 
med inställningen hos personalen att göra, oförmåga att anpassa sig till nya förutsättningar, 
eller kanske bero på faktiska problem som exempelvis för lite personal.  
 
Enligt Tirmén et al. (2014) ökade tankarna på arbetsmiljöns betydelse för sjukfrånvaron 
under 1990-talet, men har det senaste decenniet skiftat fokus till att alltmer fokusera på 
individens betydelse. Det vore oriktigt att skylla sjukfrånvaron på individerna, men 
individuella skillnader och problem får inte glömmas bort. Arbetsmiljöverket (2013 e) menar 
att arbetsmängd och svårighetsgrad i arbetet ska anpassas till människors skilda 
förutsättningar, det vill säga kön, ålder, kulturell bakgrund, men också skillnader i 
arbetsförmåga, vilket är i enlighet med arbetsmiljölagens (SFS 1977:1160) bestämmelser. 
Med den pressade situation som äldreomsorgen ständigt har så är det inte troligt att något 
äldreboende har möjlighet att anpassa verksamheten efter alla olika individer som arbetar 
där och det är inte troligt att det kommer att vara möjligt i framtiden heller. Det är därför av 
stor vikt att arbetsmiljöförhållanden sätts i fokus och ses över för att finna faktorer som 
påverkar hur de anställda mår.  
 
4.2 Metoddiskussion 
4.2.1 Val av studiemetod 
Då syftet med studien var att undersöka baspersonalens upplevelser så var det lämpligt att 
göra en intervjustudie där respondenterna kunde utveckla sina svar. En enkätstudie hade 
nått ut till fler respondenter, men hade troligtvis inte genererat lika utvecklade svar och om 
någon av frågorna hade varit svåra att förstå hade de möjligtvis blivit obesvarade. En 
enkätstudie hade kunnat ge respondenterna en större anonymitet än en intervjustudie. Alla 
boendechefer visste vilka personer som deltog i studien, vilket innebar en risk att personalen 
inte vågade svara ärligt på alla frågor. Dock så ingick inga kontroversiella frågor i studien, ej 
heller frågor om boendechefen eller ledarskap så det är troligt att frågorna besvarades ärligt.   
 
4.2.2 Val av frågor 
En semistrukturell metod valdes för att kunna ställa både öppna och stängda frågor och att 
kunna ställa följdfrågor vid behov. Det visade sig vara bra då alla frågor inte var lätta att 
förstå. Frågan ”Beskriv svårighetsgraden på dina arbetsuppgifter” borde ha omformulerats då 
den var svår för flertalet respondenter att svara på. Tanken med frågan var att få veta om 
respondenterna upplever att de har ett lätt eller svårt arbete och i så fall svårt på vilket sätt. 
Följdfrågan som ställdes till flertalet respondenter var ”Tycker du exempelvis att 
arbetsuppgifterna är lätta eller svåra?”, vilket oftast inte gav utvecklade svar utan endast svar 
på den frågan. Även frågan ”Vilken betydelse har ditt arbete?” borde ha formulerats 
annorlunda då den flertalet gånger behövde följfrågan; ”Betyder ditt arbete något för 
någon?”. Tanken med frågan var att få fram om respondenterna upplever sitt arbete som 
meningsfullt eller inte utan att ställa en stängd fråga. Alla respondenter hade inte svenska 
som modersmål, vilket gjorde att vissa av frågorna behövde förklaras närmare.  
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Mängden frågor begränsades då några boendechefer uttryckte att deras personal inte kunde 
avvika från sitt arbete någon längre tid. I efterhand så visade det sig att intervjuerna tog 
kortare tid än beräknat, vilket innebär att frågorna hade kunnat vara fler och mer ingående. 
Risken är dock att ett större underlag med fler variabler inte hade hunnits med på den utsatta 
undersökningstiden.  
 
4.2.3 Respondenturval 
Samtliga äldreboenden på Umeå kommuns hemsida fick frågan, via telefon eller mail, om 
deltagande i studien. Det gav ett brett urval, men eftersom endast sex boendechefer valde att 
delta bör frågan ställas varför de andra valde att inte delta. De boendechefer som svarade att 
de har för många sjukskrivningar eller att de har arbetsmiljöproblem kanske hade varit de 
äldreboenden där intervjuerna hade genererat mest intressanta svar. En brist i studien är att 
personalgrupperna tillfrågades vilka som ville delta. Det skulle kunna innebära att de som är 
mest nöjda och trivs väljer att vara med eller bara de som är mest missnöjda. Kanske hade 
det varit bättre att intervjua hela personalgrupper, men även där hade tidsbristen gjort det 
omöjligt. Det är heller inte troligt att boendecheferna hade gått med på att avsätta den 
mängden tid som det hade krävt.   
 
På grund av att få boendechefer valde att delta så kunde inget urval göras angående 
boendestorlek, vilka typer av avdelningar som valdes, personaltäthet eller vårdtyngd. Det 
innebär att de äldreboenden och avdelningar som respondenterna arbetar på kan skilja sig åt 
markant i dessa avseenden. Det är oklart om det har påverkat slutresultatet, men dessa 
variabler har inte undersökts närmare. Ett större urval hade också kunnat innebära fler 
manliga respondenter så att könsskillnader kunnat undersökas. Det hade varit intressant att 
utföra intervjuer med andra professioner också, exempelvis boendechefer, sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster, för att få en helhetsbild av arbetsmiljöläget, men detta 
rymdes inte inom ramen för denna undersökning.  
 
4.2.4 Sjukskrivningsstatistik  
Det bästa hade varit om respondenternas sjukfrånvaro hade analyserats, men det låga antalet 
svarande gjorde dock detta svårt då det hade varit utelämnande och endast genererat ett litet 
underlag. Det är också troligt att färre respondenter hade valt att ställa upp om deras egen 
sjukdomshistorik efterfrågats. Det är ändå en styrka i studien att den faktiska 
sjukskrivningsstatistiken från respektive äldreboende kunde användas. 
 
Total sjukfrånvaro som kan uttryckas i %, valdes för jämförelsen. Detta för att det är ett 
enkelt och överskådligt mått, vilket gjorde en jämförelse lättare. I efterhand kan det sägas att 
det hade varit mer relevant att titta på total sjukfrånvaro, korttidssjukskrivningar och 
långtidssjukskrivningar och göra jämförelser däremellan. Enligt Carlsson (muntl.) uttrycker 
total sjukfrånvaro väldigt lite om arbetsmiljöläget då långtidssjukskrivningar inte 
nödvändigtvis har med arbetsmiljöproblem att göra. Det kan då handla om exempelvis 
cancer eller andra diagnoser som inte är relaterade till arbetsplatsens arbetsmiljö. Umeå 
kommun undersöker alltid korttidssjukskrivningar när de utvärderar arbetsmiljön (Carlsson 
muntl.). Malmose Stapelfeldt et al. (2013) visar dock att total sjukfrånvaro, 
korttidssjukskrivningar och långtidssjukskrivningar kan vara associerade med olika 
arbetsmiljöfaktorer och att alla mått därför är relevanta att utvärdera.  
 
4.2.5 Genomförande 
Alla intervjuer utom en utfördes på arbetstid, vilket kan vara både en styrka och en svaghet i 
studien. Fler respondenter kan ha gått med på att ställa upp för att det inte var på fritiden, 
men vissa respondenter kan istället ha haft bråttom när de svarade för att inte kollegorna 
skulle få det stressigare på avdelningen. Vissa intervjuer gick snabbt, vilket kan ha berott på 
att respondenten hade bråttom tillbaka till arbetet och inte tog sig tid för att tänka efter. Det 
kan också ha berott på nervositet hos respondenten eller att frågorna som ställdes inte kunde 
generera tillräckligt utvecklade svar på grund av brister i utformingen.  
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Lokalerna som användes för intervjuerna innebar att de kunde utföras i lugn och ro, enskilt 
och på ett neutralt sätt mittemot varandra. Det har troligtvis gjort att respondenterna har 
kunnat känna sig avslappnade trots den ovana situationen. Det är en styrka att majoriteten 
av intervjuerna kunde spelas in så att respondenternas egna ord användes ända till 
kodningen och inte tolkades direkt vid intervjutillfället av intervjuaren. Intervjuarens 
snabbhet att nedteckna respondentens svar spelade då mindre roll och intervjuaren kunde ha 
ögonkontakt med respondenten under intervjun. Det bidrog sannolikt till en mer avslappnad 
samtalssituation. Ljudinspelningen skedde med intervjuarens dator så att ingen av 
respondenterna såg inspelningsapparaten. Det kan troligt ha inneburit att respondenterna 
glömde bort att inspelningen pågick, blev mer avslappnade och att de kunde tala mer fritt.  
 
4.2.6 Kodning 
Samtliga intervjuer transkriberades och kodades av samma person, vilket innebär en viss 
säkerhet i att de är likvärdiga, men en brist med att bara en person kodade är att kodningen 
riskerar att bli mer subjektiv. Det är något som kan ha påverkat resultatet, men det är svårt 
att bedöma hur eller hur mycket. 
 
4.2.7 Statistiskt test 
På grund av det låga antalet respondenter så valdes ett t-test för den statistiska 
undersökningen. Det är sannolikt en styrka för studien att en statistik signifikans kunnat 
undersökas, trots det låga deltagandet. Det är annars svårt att uttala sig om skillnader mellan 
grupperna eftersom de svarade så lika.  
 
4.3 Slutsats 
Arbetsmiljörisker som exempelvis tidspress, konflikter och fysiska och psykiska påfrestningar 
beskrivs av baspersonal på äldreboenden med både högre och lägre sjukfrånvaro. Inga 
könsskillnader kunde undersökas, men det kan inte uteslutas att sådana existerar. Utifrån 
resultaten dras slutsatsen att aspekter av delaktighet, utveckling och utmaning, fysisk och 
psykisk arbetsbelastning och arbetsklimat och trivsel kan vara faktorer som påverkar 
sjukfrånvaron inom äldreomsorgen i Umeå kommun.  
 
Fördjupade studier behöver göras för att undersöka eventuella könsskillnader ur ett 
genusperspektiv och för att se närmare på vilka faktorer som påverkar de anställdas 
arbetsmiljö och hur de samverkar.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 
Kategori bakgrundsfrågor 
Kön?  
 
Hur gammal är du? 
 
Vilken anställningsform har du?   
 
Hur många procent jobbar du? 
 
Hur många år har du arbetat inom det här yrket? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Kategori delaktighet 
Vilka möjligheter har du att påverka: 

• Din arbetstid, det vill säga om du jobbar mer eller mindre än du är anställd för 
• Utformningen av ditt schema 
• Sättet ni arbetar på under en arbetsdag 
• Förändringar i verksamheten 

Kategori krav 
Beskriv svårighetsgraden på dina arbetsuppgifter. 
 
Tycker du att du har de kunskaper som krävs för att utföra dina arbetsuppgifter? 
 
Kategori utveckling och utmaning 
Hur upplever du dina möjligheter till utveckling i ditt arbete? 
 
Upplever du att du har ett enformigt eller varierat arbete?  
 
Kategori fysisk och psykisk arbetsbelastning 
Hur skulle du beskriva den fysiska arbetsbelastningen?  
 
Hur skulle du beskriva arbetstempot? 
 
Brukar du tänka på arbetet även när du kommit hem? 
 
Vilken betydelse har ditt arbete?  
 
Kategori arbetsklimat och trivsel 
Hur skulle du beskriva din trivsel på arbetet? 
 
Upplever du att det finns konflikter på arbetsplatsen? 
 
Känner du att du får uppskattning för ditt arbete?  
 
Vad är positivt med ditt arbete? 
 
Vad är negativt med ditt arbete?  
 

1 
 





Bilaga 2. Total sjukfrånvaro under året 2013 
 

Månad 
Sjukfrånvaro per boende (%) 

A B C D E F 
Januari -0,9 6,1 8,3 11,4 5,7 15,8 

Februari 7,4 6,5 9,6 8,7 21,8 19,5 

Mars 3,4 6,6 5,4 13,7 10,2 18,8 

April 6,1 7,0 6,1 13,4 11,3 17,2 

Maj 6,6 7,7 7,9 11,4 11,9 15,7 

Juni 5,5 7,6 4,7 14,3 7,4 14,8 

Juli 9,3 5,4 6,4 6,3 8,9 12,6 

Augusti 5,3 3,3 7,5 13,2 9,7 12,3 

September 3,6 9,0 7,6 16,9 10,2 11,1 

Oktober 5,5 7,7 9,8 10,6 10,1 10,4 

November 8,7 10,8 7,2 6,4 15,2 9,9 

December 9,3 8,1 7,5 2,8 10,5 9,3 

Genomsnittlig sjukfrånvaro 5,8 7,2 7,3 10,8 11,1 14,0 
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Bilaga 3. Kategori bakgrundsfrågor för grupp 1 
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1 K 42 Tillsvidare 100  20 Undersköterska 

2 K 46 Tillsvidare 100  25 Undersköterska 

3 K 35 Tillsvidare 100  16 Undersköterska 

4 K 33 Tillsvidare 100  15 Undersköterska 

5 K 62 Tillsvidare 91  44 Vårdbiträde 

6 K 40 Tillsvidare 100  10 Undersköterska 

7 K 23 Tillsvidare 90  3 Undersköterska 

8 M 45 Tillsvidare 100 16 Undersköterska 

9 K 43 Tillsvidare 100 23 Undersköterska 

10 M 60 Tillsvidare 100 12 Ingen vårdutbildning 

11 K 21 Tillsvidare 75  4 Undersköterska 

12 M 23 Vikarie 75  3 Ingen vårdutbildning 

13 K 38 Vikarie 83  1 Ingen vårdutbildning 

14 K 23 Tillsvidare 75  3 Undersköterska 

15 K 56 Tillsvidare 100  26 Undersköterska 

16 K 59 Tillsvidare 75  34 Undersköterska 

17 K 63 Extraanställd 30  20 Undersköterska 

18 K 57 Tillsvidare 68  12 Ingen vårdutbildning 
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Bilaga 4. Kategori bakgrundsfrågor för grupp 2 
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1 K 36 Vikarie 71  2 Undersköterska 

2 K 44 Tillsvidare 85  8 Undersköterska 

3 K 31 Vikarie 80  1 Vårdbiträde 

4 K 26 Tillsvidare 90  6 Ingen vårdutbildning 

5 K 59 Tillsvidare 100 14 Undersköterska 

6 K 53 Tillsvidare 75  18 Undersköterska 

7 K 30 Tillsvidare 100  11 Undersköterska 

8 M 55 Tillsvidare 50  28 Vårdbiträde 

9 K 42 Tillsvidare 90  24 Vårdbiträde 

10 K 50 Tillsvidare 75  33 Undersköterska 
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Bilaga 5. T-test för samtliga nyckelfraser 
 
Nyckelfraser p-värde  Nyckelfraser p-värde 
Har möjlighet att arbeta mer eller mindre 0,17  Tänker på arbetet hemma 0,04 
Mertid/heltid kan innebära arbete någon 
annanstans  0,57  Tänker inte på arbetet hemma 0,04 

Svårt att få arbeta mer eller heltid 0,66  Betydelsefullt för mig/familj/vänner 0,66 
Kan inte påverka arbetstiden 0,93  Betydelsefullt för brukarna 0,42 
Måste jaga pooltider för att få ihop sina timmar 0,34  Meningsfullt arbete 0,83 
Har ingen möjlighet att påverka sitt schema 0,84  Bra trivsel 0,33 
Har möjlighet att påverka sitt schema 0,30  Dålig trivsel 0,70 
Har stor möjlighet att påverka sitt schema 0,04  Små konflikter 0,83 
Får komma med önskemål inför nytt schema 0,37  Stora konflikter 0,84 
Kan påverka arbetsdagens upplägg 0,24  Konflikter med arbetskamrater 0,31 
Dagens händelser styr arbetet 0,30  Konflikter med chefer 0,40 
Får komma med synpunkter vid förändringar i 
verksamheten 0,66  Svårt att lösa konflikter 0,04 

Kan inte påverka förändringar i verksamheten 0,34  Inga konflikter 0,84 
Kan påverka förändringar i verksamheten 0,34  Uppskattning från brukare 0,28 
Svåra arbetsuppgifter 0,63  Uppskattning från anhöriga 0,93 
Lätta arbetsuppgifter 0,79  Uppskattning från chefer 0,45 
Psykiskt svåra arbetsuppgifter 0,83  Uppskattning från arbetskamrater 0,20 
Fysiskt svåra arbetsuppgifter 0,42  Uppskattning från andra professioner 0,33 
Har tillräcklig kunskap 0,57  Ingen uppskattning 0,57 
Har inte tillräcklig kunskap 0,57  Varierat/fritt arbete 0,84 
Erbjuds vidareutbildningar 0,02  Arbeta med människor 0,46 
Måste aktivt söka erbjudna utbildningar 0,63  Göra nytta/något bra/meningsfullt 0,84 
Obligatoriska utbildningar 0,93  Arbetskamraterna 0,24 
Erbjuds inga utbildningar 0,17  Roligt arbete 0,63 
Begränsade möjligheter till utveckling 0,28  Chef som lyssnar 0,33 
Bra utvecklingsmöjligheter 0,46  Allt är positivt 0,33 
Erbjudna kurser är inte intressanta/relevanta 0,08  Inte räcka till 0,37 
Kan inte utnyttja sin utbildning 0,33  För lite personal 0,12 
Utvecklas av arbetet 0,68  Arbetstiderna 0,32 
Varierat arbete 0,93  Låg lön 0,24 
Enformigt arbete 0,32  Fysiskt/psykiskt tungt arbete 0,74 
Fysiskt tungt arbete 0,23  För mycket dokumentation 0,07 
Inte fysiskt tungt 0,17  Inte kunna påverka sin situation 0,33 
Inte fysiskt tungt på grund av hjälpmedel 0,63  Arbetet har låg status 0,16 
Kan inte/hinner inte arbeta ergonomiskt 0,40  Stressigt arbete 0,04 

Högt arbetstempo/tidspress 0,42  Arbetsuppgifter som inte har med 
omsorg att göra 0,46 

Högt arbetstempo på morgonen/kvällen 0,57  Konflikter i personalgruppen 0,33 
Behöver inte stressa 0,29  Ingen uppskattning 0,34 
Arbetstempot beror på hur brukarna är/mår 0,01    
Har möjlighet att arbeta mer eller mindre 0,17    
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