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Abstrakt 

Ett företag inom försäkringsbranschen i norra Sverige visar upp interna skillnader i frisknär-

varo mellan två av sina kontor. Vårt uppdrag var att identifiera vad orsaken till detta kan vara 

utifrån perspektiven ledarskap och psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatserna. 

Metoden var att kvantitativt, med en webbenkät, samla in uppgifter från båda dessa kontor där 

respondenterna har svarat på frågor med fasta svarsalternativ och ett fåtal öppna frågor. Dessa 

svar har sedan analyserats i statistikprogrammet SPSS. 

Resultatet antyder att det är små skillnader i uppfattningen om ledarskap och psykosocial ar-

betsmiljö mellan kontoren och att majoriteten av de svarande ställer sig mycket positiva till 

dessa frågeställningar. Det indikerar att det finns andra tänkbara orsaker till skillnaden som 

inte rymdes inom denna undersökning. 
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Inledning 

Sjukskrivning som tema kommer vara en evig följetång och nya teorier om hur man minskar 

detta kommer att dyka upp och gamla försvinna. Försäkringskassan för årligen övergripande 

statistik över hur sjukskrivningar och ohälsa förändras genom att mäta diverse ohälsotal. 

Främst använder de begrepp såsom ”ohälsotalet”, ”sjuktalet” och ”sjukpenningtalet”. Orsaken 

till att de för och följer den här statistiken noga är att det är den myndighet som ansvarar för 

ersättningar till bland annat de sjukskrivna. Av deras årligen utgivna sammanställning ”Soci-

alförsäkringen i siffror 2010” framgår det att mellan åren 1997-2002 var ökningen kraftig av 

antalet långtidssjukskrivna för att sedan minska igen (Försäkringskassan 2010). Försäkrings-

kassans statistik visar just att från år 2002 har antalet dagar med sjukpenning minskat ända 

fram till år 2011 då det ökade en aning för att sedan fortsätta öka ytterligare under 2012 (För-

säkringskassan 2013). Ny statistik från Previa, som arbetar med företagshälsa, visar att sjuk-

skrivningarna i genomsnitt för landet steg under 2012 till 6,5 dagar och bara för Västerbottens 

arbetsgivare innebar detta en kostnadsökning med 29 miljoner kronor (Previa 2013). 

Själva sjukskrivningen som sådan är egentligen inget problem eftersom att bli sjuk är en fullt 

naturlig del av att vara människa. Vi kommer i alla tider att drabbas av infektionssjukdomar, 

skador och förslitningar. I en genomsnittsgrupp av befolkningen menas att en normal sjuklig-

het av olika typer ligger på mellan 2-4 procent (Johnsson, Lugn & Rexed 2003). Alltså bör 

man inte heller som arbetsgivare sträva efter lägre tal för då tyder det snarare på att företaget 

kan ha en hög sjuknärvaro. Men då sjukskrivningarna stiger till över dessa 4 procent kan det 

bli ett stort och kostsamt problem. Inte nog med att detta är en stor kostnad för det enskilda 

företaget, det är också en stor kostnad för samhället som förlorar skatteintäkter samtidigt som 

det istället måste betala ut ersättning till den sjuka. Heller inte att förglömma att detta är ett 

rejält huvudbry även för den drabbade individen i form av besvär, minskat socialt umgänge, 

minskad inkomst, eventuellt social isolering och social stigmatisering som skulle kunna följas 

av psykiska besvär.  

Lagstiftningen är idag dessutom konstruerad på ett sådant sätt att företagen mellan dag två 

och fjorton betalar sjuklön till den sjukfrånvarande. Tanken med detta är att företaget ska 

hjälpa samhället att ta ansvar för den sjuka samt att det skapar incitament för företagen att ak-

tivt jobba med arbetsmiljöfrågor för att hålla nere sjukskrivningstalen (Iseskog 2012).  
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Fokus har i alla tider legat på just sjukfrånvaron och orsaker till den, men i början på 1990-

talet myntade Johnny Johnsson begreppet ”långtidsfrisk” med tanken att flytta fokus till de 

faktorer som gör att man håller sig frisk och att företagen har en hög frisknärvaro (Johnsson et 

al 2003).  

Även tidigare än så gjordes försök att flytta fokus från sjukdomsperspektivet till det friska, till 

hälsoperspektivet. Detta skedde genom att Antonovsky introducerade sitt begrepp KASAM, 

en akronym för känslan av sammanhang. Hans poäng var att för att trivas i sin tillvaro och 

växa, oavsett det rör sig om privatliv eller i arbetet, gällde det att fokusera på begreppen be-

griplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre var alltså nyckeln för att en tillvaro 

skulle vara långsiktigt hållbar för en individ. Ett av hans argument för att skifta fokus mot det 

salutogenetiska synsättet var att man då istället ser hälsa som en steglös skala som går från 

hälsa till ohälsa och inte bara de två begreppen frisk och sjuk (Antonovsky 2005). 

Vi tog fasta på begreppen långtidsfrisk och frisknärvaro samt Antonovskys friskhetsperspek-

tiv, det salutogenetiska, när vi fick i uppdrag att se närmare på denna problematik på ett före-

tag inom försäkringsbranschen i Västerbotten. På ett av deras kontor kämpar de med höga 

frånvarotal och funderar naturligt över orsaker till detta. Kontoret (Kontor 1) har högre tal än 

de tre ytterligare kontoren med motsvarande antal anställda och som även finns på orter i jäm-

förbar storlek i landet. Det här perspektivet känns naturligt eftersom majoriteten av de an-

ställda fortfarande är närvarande och då förefaller det lämpligt att försöka fokusera på varför 

dessa personer håller sig friska. Genom att ta hjälp av Antonovskys tankar om känsla av sam-

manhang och överföra de på den här organisationen ska vi undersöka om det här kan vara en 

del av förklaringen på närvaro kontra frånvaro. Genom att göra en kvantitativ, jämförande en-

kätstudie mellan detta kontor samt ett annat inom samma företag som visat lägre frånvarotal 

och motsvarande storlek och sammansättning på personalstyrkan hoppas vi kunna hitta orsa-

ker till varför närvaron är högre där. Detta leder oss in på följande syfte. 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att försöka finna orsaker till varför frisknärvaron på kontoret 1 är lägre än 

på kontor 2 på två av företagets kontor i norra Sverige och inriktar oss på följande: 

 påverkas frisknärvaron på arbetsplatserna av ledarskapet 

 påverkas frisknärvaron på arbetsplatserna av den psykosociala arbetsmiljön 

 påverkas frisknärvaron på arbetsplatserna av deras målarbete 
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Teoretisk genomgång 

I det här avsnittet följer en genomgång av en del av den teori som handlar om hur friskhet och 

friska arbetsplatser skapas. Där beskrivs det salutogena perspektivet och KASAM, ledarskap 

och psykosocial arbetsmiljö samt vikten av målarbete i ledarskapet. Avsnittet inleds med en 

beskrivning av begreppet ”långtidsfrisk”. 

Långtidsfrisk 

Precis som nämns i inledningen av uppsatsen har, enligt Johnsson et al (2003), flera studier 

visat att en normal sjuklighet i en genomsnittlig grupp av befolkningen ligger på mellan 2-4 

procent. Det är naturligt eftersom människor blir sjuka; det ligger i ens natur att man drabbas 

av influensa, depression eller skadar sig på något sätt. Detta kan vara, menar de, en tumregel 

och visar det sig att det på arbetsplatsen existerar en sjukfrånvaro på under 2 procent kan man 

börja fundera på om folk är på jobbet trots att de kan vara sjuka. De lägger fram en modell på 

hur en organisation skulle kunna arbeta mot att få en ökat friskhet på arbetsplatsen. De tre ty-

per av organisationsstrategier som de menar att det handlar om är den reagerande, den med-

vetna och den framgångsrika organisationen. De menar att den förstnämnda reagerar på pro-

blemet när det uppstått (vilket också är det allra vanligaste), den medvetna agerar förebyg-

gande och den framgångsrika organisationen är främjande ur en friskhetssynpunkt, vilket in-

nebär att den aktivt integrerar arbetet med att ha friska medarbetare i de dagliga göromålen 

(Johnsson et al 2003). 

Begreppet ”långtidsfrisk” kom till i mitten på 1990-talet av Johnny Johnsson och han definie-

rade det som att man inte har en enda sjukskrivningsdag under två år och varit anställd i minst 

tre år. Vidare identifierade de fyra friskfaktorer: medveten organisation med tydliga mål, kre-

ativ miljö, konsultativt ledarskap och öppet arbetsklimat (Johnsson et al 2003). Vi kommer att 

återkomma till vår definition av begreppet ”långtidsfrisk” lite längre fram.  

Kritik har även riktats mot att man fokuserar för mycket på ”långtidsfriskheten”. Risken finns 

att för mycket intresse riktar sig mot dessa personer som är långtidsfriska, personer som 

kanske står ut med föroreningar och elände på arbetsplatser, medan de som inte fyller denna 

norm brännmärks (Menckel & Österblom 2000). Om företaget skapar en kultur och bred kon-

sensus kring att vara långtidsfrisk, studerar närvarosiffror och på något vis belönar detta i för 

stor utstreckning kan en risk uppstå att de anställda istället för att sjukanmäla sig väljer att ta 
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ut kompledighet eller semester. Likaså kan risken uppstå att en sjuk medarbetare är närva-

rande som om den vore frisk men istället inte presterar som denna normalt skulle göra och 

dessutom eventuellt smittar kollegor eller bli sämre och vid ett senare skede blir tvungen att 

sjukskriva sig en längre tid (Hanson 2004). Detta fenomen kallas ”sjuknärvaro”. Johnsson et 

al (2003) gör dock en distinktion här mellan skadlig och godartad sjuknärvaro. De menar att 

den blir skadlig om den sjuka blir en risk för sig själv, sina arbetskamrater eller verksamheten. 

Detta är något som är mer vanligt i låglöneyrken. Den godartade sjuknärvaron, enligt dem, 

handlar om att den sjuka upplever att arbetsförmågan inte är så nedsatt att denna inte skulle 

kunna gå till jobbet. Det rör sig om ett positivt motiv och medarbetaren kan känna sig trygg i 

att denna får lite extra hjälp med sina arbetsuppgifter. Forskning gällande sjuknärvaro i Sve-

rige har visat att så mycket som 53 procent av respondenterna hade varit närvarande trots att 

de egentligen inte borde det vid minst ett tillfälle det senaste året (Aronsson & Gustafsson 

2005). 

Det salutogena perspektivet 

En av de första som flyttade fokus och började intressera sig för orsaker till friskhet och det 

hälsosamma, det salutogena, istället för att fokusera på orsaker till sjukdom eller det som gör 

att man är sjuk, det patogena, var Aaron Antonovsky (1923-1994). Han menade att vi männi-

skor alltid omger oss av stressorer och sjukdom, det är det normala, och tyckte att det som var 

intressant att utforska var varför vissa människor inte drabbades av sjukdom i samma ut-

sträckning som andra. Vad var det som gjorde att dessa personer klarade sig trots att de blev 

utsatta för samma eller liknande stressorer? I samband med detta tänkte han sig också ett kon-

tinuum som sträckte sig mellan hälsa-ohälsa istället för en dikotomi bestående av frisk och 

sjuk. Det senare fallet innebär att man klassar en människa som antingen det ena eller det 

andra, vilket gör att man bortser från att så länge en person är i livet är den på något sätt frisk. 

Genom att använda sig av skalan hälsa-ohälsa placeras en person på skalan vid en given tid-

punkt och kan sedan följas under förflyttningen på den här skalan (Antonovsky 2005). Det här 

synsättet, menar han, gör att vi istället fokuserar på det friska och främjar därmed en rörelse i 

hälsoriktningen på skalan. Med hjälp av Antonovsky (2005) följer här ett antal argument för 

detta angreppssätt: (1) istället för att klassa en individ som frisk eller sjuk placeras denna in på 

en steglös skala mellan ohälsa-hälsa. (2) Istället för att endast fokusera på ett sjukdomstill-

stånds uppkomst fokuserar man på individens totala historia, dennas anamnes. (3) Istället för 

att intressera sig för vad som orsakar en viss sjukdom är nu det intressanta hur man upprätt-
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håller eller förbättrar sin position på skalan. (4) Istället för att se stressorer som något sjuk-

domsskapande bör man se på dem som ständigt närvarande och inte nödvändigtvis skadliga 

utan snarare hälsofrämjande beroende på vilken typ det rör sig om. Slutligen, (5) istället för 

att titta på resultaten av vad som skapade det sjuka blir vi tvungna att se bortom detta och 

uppmärksamma de i dessa avseenden avvikande fallen; de friska. 

KASAM 

Arbetet mynnande ut i vad Antonovsky (2005) kallade för KASAM, känsla av sammanhang. 

Hans egen definition av begreppet är: 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträck-

ning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till 

att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är 

strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man 

skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) 

dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.” (Antonovsky 

2005:46) 

För att en person ska kunna uppnå en känsla av sammanhang måste grunden läggas i dennes 

generella motståndsresurser, som utgörs av biologiska, materiella och psykosociala faktorer 

som underlättar för individen att se omgivningen som konsistent, lättbegriplig och strukture-

rad. Har individen tillgång till detta, exempelvis pengar, erfarenhet och socialt stöd, har denne 

också en större möjlighet att hantera sin vardag. Har en person dessa motståndsresurser, har 

personen också en bättre chans att uppleva en känsla av sammanhang, alltså förmågan att han-

tera situationer som uppstår och möta de olika stressorer som finns. Begreppet delas i sin tur 

upp i de tre delområdena begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet: med detta menar Antonovsky (2005) att det som inträffar är förnuftigt och grip-

bart, information som ordnad, sammanhängande och strukturerad. Rör vår förmåga att kunna 

sätta in nya händelser i kända mönster och på så vis bättre kunna förutse vad som kommer 

hända. Om överraskningar uppstår kan individen ordna och förklara detta för sig själv på ett 

begripligt sätt. Det kan också röra sig om begriplighet på gruppnivå som kan vara avgörande 

för ett arbetslag, exempelvis språk, termer och liknande (Hanson 2010). 

Hanterbarhet: innebär till vilken grad man upplever kontroll över tillvaron och att resurser 

finns att förfoga över samt att man med hjälp av dessa kan hantera de krav och stimuli man 

ställs inför. Hanson (2010) utvecklar dessa och menar att individen vill, kan och ges möjlighet 



10 

att hantera situationer optimalt. Hanterbarheten gäller heller inte bara resurser och förmågor 

hos individen själv utan gäller även organisatoriska ting och människorna individen omges 

med.  

Meningsfullhet: ses som motivation, något som personen i fråga engagerar sig i och har en 

känslomässig betydelse för individen, om det är värt att investera energi i detta. Denna me-

ningsfullhet hjälper till att bidra till en större känslomässig innebörd med livet. 

Ledarskap 

Ledarskapet är viktigt för hälsan på en arbetsplats, rent av den allra främsta arbetsmiljöfaktorn 

(Ljusenius & Rydqvist 2004). Det visar sig också tydligt i bland annat en undersökning som 

SKTF, nuvarande Vision, gjorde år 2002. Då frågade de 1048 personer vad de ansåg om che-

fens roll som arbetsmiljöfaktor och hela 97 procent svarade att de anser att chefen är mycket 

eller ganska viktig (Vision, 2002). Studier har också pekat mot att just detta var en viktig fak-

tor för en ökad frisknärvaro. I många fall tilldelas chefspositionerna anställda som har visat 

goda resultat mer eller mindre som en belöning för det och den här personen kanske inte alls 

är lämplig för ledarrollen. Ljusenius och Rydqvist (2004) betonar att viljan att bli chef är av 

stor vikt för att ledarskapet ska bli lyckat. Två andra nycklar till ett lyckat ledarskap är kun-

skap och förståelse för vad ledarskap går ut på samt förmågan och modet att leda (Hanson, 

2010). Hanson (2010) menar att det är viktigt att både ledaren och de personer denna leder 

upplever en känsla av sammanhang, alltså meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 

Angelöw (2002) pekar på vikten av delaktighet och inflytande för de anställda över ledar-

skapet och lyckas man med detta som ledare finns stora förutsättningar för att främja hälsan 

hos sin personal. Han fortsätter och menar att vikten av att ledaren uppmuntrar och stöder sina 

medarbetare inte kan förringas eftersom detta har avgörande betydelse för hälsa och välbefin-

nande.  

Adjektiven är många när forskning om ledarskap sammanfattas och en bild av hur en bra le-

dare bör vara framträder mer och mer tydligt. Fler nyckelbegrepp som karaktäriserar bra le-

darskap är närvarande, engagerat, tillgängligt och rättvist. Mycket tyder på att just detta har en 

stor betydelse för att uppnå en frisk arbetsplats (Lindberg & Vingårdh 2012). Andra studier 

har visat att översitteri/trakasserier/mobbning (eng. bullying) från såväl ledare som kollegor 

på arbetsplatsen var den allra tydligaste orsaken till sjukskrivning (Lindberg 2006). Detta kan 

förefalla föga förvånande men Lindberg (2006) fortsätter och skriver att en annan studie har 
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visat att detta har ökat sjukskrivningarna på arbetsplatser dramatiskt, dock endast bland kvin-

nor. Flera studier kommer fram till att stöd och återkoppling från familj, utanför arbetstid, 

men framför allt stöd från chef eller överordnad under arbetstid är en betydande friskfaktor 

och också något som indikerade att de anställda kan ha en utmärk arbetsförmåga (Aronsson & 

Lindh 2004; Lindberg 2006; Lu 1999). Även chefens synsätt på sjukskrivningen som sådan 

tycks ha betydelse för närvaron på arbetsplatsen. Om ledaren ansåg att ansvaret för sjukskriv-

ningstalen låg på organisationen eller samhället, inte på själva individen, visade en studie 

bland offentliganställda att närvaron på arbetsplatsen ökade (Skagert 2010). Vidare visade 

samma studie att förtroende mellan anställd och överordnat verkade stärka hälsan hos de an-

ställda men också indirekt påverkade detta genom att de anställda i högre utsträckning med-

verkade i hälsofrämjande aktiviteter. Nyberg (2009) kom i sin avhandling fram till intressanta 

fakta när det gäller det hälsofrämjande ledarskapet: 

”Ett hälsofrämjande ledarskap fann vi vara att förse medarbetare med förutsätt-

ningar att utföra sitt arbete på ett självständigt sätt (ge information, befogenheter 

och tydlighet), att uppmuntra medarbetare att delta i utvecklingen av arbetsplat-

sen, att ge stöd, att inspirera medarbetare, att visa integritet (rättvisa) och att inte-

grera team-medlemmar så att de ska kunna arbeta väl tillsammans. Negativt för 

medarbetares hälsa fann vi vara både chefers aktivt destruktiva beteenden (t.ex. 

att agera diktatoriskt, tvinga egna värderingar på medarbetare, vara oärlig och ak-

tivt ovänlig) och passivt destruktiva beteenden (att dra sig undan från medarbe-

tare).” (Nyberg 2009:4) 

Psykosocial arbetsmiljö 

I detta begrepp väljer vi att väga in det mellanmänskliga som hela tiden sker på arbetsplatser. 

Vi menar med detta att vi här inte fokuserar på den fysiska arbetsmiljön såsom stolar, sittställ-

ningar, datorskärmar, skrivbord eller vad man nu kan tänka sig. I det psykosociala, alltså det 

mellanmänskliga, har vi fokuserat på trivsel, socialt stöd från kollegor och chef samt arbets-

platsens mål. Vi har dock valt att avgränsa vår uppsats och endast fokusera på de psykosociala 

faktorerna på arbetsplatsen trots att många författare och undersökningar pekar på att händel-

ser i privatlivet är minst lika viktiga som den psykosociala arbetsmiljön (Eriksson 1991; The-

orell 2012; Åkerstedt 2012; Lövlin & Nilsson 2007; Aronsson & Lindh 2004). Vilket av detta 

som i sin tur har störst betydelse är desto mer omtvistat. Eriksson (1991) utvecklar sitt resone-

mang med att man kan prata om psykosociala faktorer och psykosociala effekter. Dessa fak-

torer rör de mellanmänskliga relationerna på arbetsplatser samt arbetets innehåll och organise-

ring i förhållande till individens förväntningar. Effekterna handlar om hur detta tar sig uttryck 
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socialt och psykologiskt hos individen. Han försöker sig också på en definition av vad psyko-

sociala arbetsmiljöfaktorer är, men poängterar att detta egentligen är ganska meningslöst ef-

tersom arbetslivet förändras snabbt och definitionen kommer att behöva uppdateras tämligen 

ofta. Ett försök till definition av honom blir dock: 

”faktorer vilka bestäms av arbetets innehåll, dess organisering och av de sociala re-

lationerna på arbetsplatsen och vilka påverkar individens upplevelser av arbetet.” 

(Eriksson 1991:157) 

Socialt stöd kan vara den viktigaste resursen när en människa stöter på svårigheter (Hanson 

2010). Det gäller såväl på arbetsplatsen som i privatlivet, och ur en arbetslivsaspekt visar sig 

detta på så sätt att kollegorna är uppmärksamma och beredda att hjälpa till när det behövs. 

Hanson (2010) menar vidare att dålig hanterbarhet kan kompenseras av ett bra socialt stöd 

och när man undersöker just det menas ofta fyra typer: emotionellt, värderande, informativt 

och instrumentellt stöd. Det förstnämnda innebär omtanke, känslor, tilltro med mera och kan 

ses som det kanske viktigaste eftersom detta utgör grundläggande behov för människors väl-

befinnande över lag. Det andra är att man har möjlighet att jämföra sig och sina insatser med 

andra och på så sätt få bekräftat att man är på en liknande nivå som övriga. Informativt stöd 

innebär att man har tillgång till information och att man kan få råd av chefer eller kolleger när 

man behöver det och den sistnämnda typen av stöd är mer av karaktären att man kan få hjälp 

med avlastning och liknande när det har hopat sig för en i arbetet (Eriksson 1991). Ju bättre 

socialt stöd du som anställd har från både kollegor och chef på arbetsplatsen, desto mindre på-

verkas du av brister i egenkontroll eller om arbetskraven är höga. Vid tidigare forskning kom 

författarna fram till att om man som anställd upplever höga krav och samtidigt hög egenkon-

troll men lågt socialt stöd fann de att dessa personer uppvisade en större förekomst av hjärt- 

och kärlsjukdomar (Johnsson & Hall 1988; Eriksson 1991). 

Höög (1991) skriver att i tidigare studier om sjukfrånvaro har det visat sig att endagsfrånvaro 

är betydligt vanligare bland yngre anställda med kort anställningstid och ofta ensamstående 

med små barn. Han kunde inte vid det tillfället finna att arbetstillfredsställelse eller uppfatt-

ning om arbetsmiljön påverkade denna frånvaro alls. Bland de som var flerdagsfrånvarande, å 

andra sidan, visade det sig att arbetstillfredsställelse och försörjningssituation spelade större 

roll. Hade man en trygg social situation och var nöjd med sitt arbete var frånvaro mindre van-

lig. 
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Begreppsdefinitioner 

Hälsa, ohälsa, frisk och sjuk 

I uppsatsen kommer läsaren i kontakt med olika begrepp där betydelsen är tämligen snarlik. 

Vi har dock valt att fokusera på det friska, det hälsosamma och vår intention texten igenom är 

att fokusera på hälsa. Vad är det då som skiljer ”hälsa” från ”ohälsa” samt ”frisk” från ”sjuk”. 

Ohälsa kan ses som raka motsatsen till definitionen nedan medan frisk enligt National-encyk-

lopedin (2013) lyder ”som har god hälsa, psykisk el. fysisk (el. bådadera), tillfällig el perma-

nent.” Enligt samma källa är definitionen för sjuk den direkta motsatsen. En definition som 

tas upp i avhandlingar och texter gällande hälsa är WHO:s som i förkortad version lyder: 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständig fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och 

inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet. Åtnjutande av hälsa på högsta nivå 

är en av de fundamentala rättigheterna som tillkommer varje mänsklig varelse 

utan åtskillnad till ras, religion, politisk åskådning, ekonomiska eller sociala för-

hållanden.” (www.who.int) 

Denna definition har fått kritik, bland annat på grund av att den ses som utopisk och allomfat-

tande, vilket kan göra den svår att använda och mäta hälsa (Brülde & Tengstrand 2003). Tidi-

gare i texten beskrevs Antonovskys (2005) syn på hälsa-ohälsa som ett kontinuum där indivi-

den så länge som den är i livet ses som på något sätt frisk. Den stora poängen här är att man 

inte är antingen det ena eller andra utan man kan vara bäggedera, mer eller mindre.  

Långtidsfrisk 

Det finns en rad olika definitioner på det här begreppet och det är svårt att säga om det finns 

någon som har blivit generellt accepterad. Johnny Johnsson som myntade begreppet definierar 

det som att man inte har en enda sjukskrivningsdag under två år och varit anställd i minst tre 

år (Johnsson et al 2003). Vi har valt att inte använda oss av den här definitionen utan väljer att 

se långtidsfrisk som att en person inte har haft någon sjukskrivningsdag det senaste året den 

varit anställd. Orsaken till vårt val är att de medverkande i undersökningen själva ska upp-

skatta hur länge de varit borta det senaste året på grund av sjukskrivning. Det kan vara svårt 

att minnas hur många dagar man varit borta det senaste året och skulle definitionen sträcka sig 

över flera år blir det med största sannolikhet ännu svårare att minnas. Individen ska alltså ha 

varit anställd i minst ett år för att kunna ses som långtidsfrisk. 
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Frisknärvaro 

Detta är ett begrepp, liksom långtidsfrisk, där vi inte har kunnat hitta en generell, accepterad 

definition. Boerende på var man läser om frisknärvaro förekommer olika förklaringar. Vi ser 

detta som ett motsatsord till sjukfrånvaro och menar att medarbetaren befinner sig på jobbet 

och presterar i sin normala nivå och känner sig frisk för att kunna göra detta. Begreppet kan 

ses som snarlikt begreppet ”arbetsförmåga” där man bedömer en sjukdom eller en skada i för-

hållande till det arbete som individen utför på sin arbetsplats. 

Metod 

Metodval 

För att fånga de aspekter som efterfrågas i uppsatsens syfte valde vi att genomföra en kompa-

rativ webbenkätstudie. Fördelar som vi såg med detta var att dels säkerställa att samtliga re-

spondenter fick identiska frågeställningar och att samtliga därmed svarade på samma frågor. 

Att göra på det sättet gjorde att vi var säkra på att frågorna som ställdes verkligen handlade 

om själva ämnet och inte svävade iväg och fångade in saker som inte hade med syftet att göra. 

En stor fördel med en webbenkät av den här typen var att eftersom kontoren vi avsåg under-

söka låg på ungefär 30 mils avstånd mellan varandra föreföll detta vara den allra effektivaste 

insamlingsmetoden. I dialog med uppdragsgivaren bestämdes att fokus i enkätstudien ska 

ligga på ledarskap, trivsel samt målarbetet i ledarskapet. Vi ville pröva om det fanns likheter 

eller skillnader gällande frisknärvaron mellan de två kontoren som medverkade i undersök-

ningen utifrån detta fokus. Vidare diskuterades vilka avdelningar på vilka kontor som skulle 

erbjudas att medverka. Vi kom fram till att huvuddelen av alla medarbetare på de två kontoren 

skulle ges den möjligheten, allt för att få ett så stort urval, för om möjligt analysera likheter 

eller skillnader också på avdelningsnivå. I tidigare forskning med fokus på långtidsfriskhet 

har både intervjuer med anställda och enkätstudier genomförts (Andersson & Olsson 2005; 

Skagert 2010), med en övervikt på intervjuer. 

Genomförande 

För att förenkla genomförandet av enkätstudien och insamlandet av svar från många medarbe-

tare som sitter fysiskt utspridda på olika avdelningar och på olika kontor kom vi fram till att 

en webbaserad lösning var att föredra. Umeå universitet hade ett avtal med en leverantör, tex-

talk.se, där man på ett användarvänligt sätt kunde skapa sin egen webbenkät. Det underlättade 
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dessutom för oss i arbetet med analysen då vi på ett smidigt sätt kunde föra över insamlad 

data till statistikprogrammet SPSS, ett program vi använde för att sammanställa data och ge-

nomföra våra analyser. Eftersom frågorna var tagna från redan väletablerade frågebatterier be-

slutade vi oss för att inte testa frågorna i sig (frågor som dels är hämtade från statistiska 

centralbyråns ULF-formulär samt frågor som använts i studiesammanhang (www.scb.se)). 

Däremot gjordes test av själva enkäten för att försäkra oss om att den rent tekniskt fungerade, 

alltså att den skickades ut till den adress som angavs, att frågorna gick att läsa och att alterna-

tiven gick att kryssa i, att det var möjligt att gå vidare från sida ett till sida två och så vidare. 

En ansenlig mängd tid ägnades åt att ta fram de mest lämpliga frågorna bland mängden väle-

tablerade. Frågorna togs i huvudsak från tidigare studier på området och jämfördes efter det 

mot forskning för att få en hög kongruens, rätt nyanser och kunna sammanställa index i den 

senare delen av analysen (Trost & Hultåker 2007). 

Enkätens struktur 

Vi utformade enkäten så att den bestod av tre teman med frågor innehållande totalt 31 

stycken. Den första delen innehöll kategorin ”Allmänna frågor” och bestod av sex frågor som 

var mer neutrala för att minska risken att påverka respondenten negativt. Frågorna var av ka-

raktären ”bakgrundsfrågor”. En av frågorna handlade om respondentens ålder, här bestämdes 

det att den skulle kategoriseras istället för att respondenten skulle fylla i sin faktiska ålder. 

Detta för att undanröja eventuella tveksamheter om anonymitet. Den andra delen innehöll ka-

tegorin ”Frågor om ledarskapet på din avdelning” och bestod av tretton frågor inklusive en 

fritextfråga som avslutning. Den sista delen innehöll kategorin ”Frågor om trivsel och samhö-

righet” och bestod av tolv frågor, en fråga gällde självskattad hälsa, en gällde sjuknärvaro och 

avslutades med en fritextfråga. 

De flesta frågor besvarades genom att respondenten klickade i en ruta på en fyragradig skala 

som sträckte sig från ”instämmer inte” till ”instämmer helt”. Alla frågor där dessa svarsalter-

nativ fanns kunde också besvaras med ”vet ej”. Den här typen av frågor, 21 till antalet, var 

obligatoriska vilket innebar att respondenten inte kunde skicka in enkäten om inget alternativ 

hade kryssats i och således eliminerades risken för internt bortfall på grund av ej ifyllda frå-

gor. Vi valde att ställa två frågor som var helt öppna, vilket innebar att respondenten själv, 

fritt ur tanken, kunde formulera ett svar. Dessa frågor var ”Jag anser att min chef bidragit till 

en friskare arbetsplats genom att” samt ”Har du några tankar eller idéer om hur vi skulle 

kunna skapa en friskare arbetsplats?” (se bilaga 5). 
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Urvalsprocessen 

Vi mottog personallistor som omfattade samtliga anställda på bägge kontoren. Där fanns 

bland annat uppgifter om titel, anställningsform, mailadresser med mera. Vi valde systema-

tiskt bort alla chefer/managers samt personer som hade andra arbetsuppgifter än rena hand-

läggaruppgifter eftersom dessa inte skulle omfattas av själva undersökningen. Detta i en strä-

van efter likhet i arbetsuppgifter. Eftersom den här personallistan innehöll information om 

samtliga anställdas titlar blev det enkelt och överskådligt att välja bort de som inte ansågs ak-

tuella. Vidare förde vi in de utvaldas jobbmejladresser i enkätprogrammet innan enkäten 

skickades ut. Totalt omfattades 236 anställda av undersökningen på de bägge kontoren av to-

talt 272 stycken. När sedan svar från en person skickats in kunde vi se att denne svarat, men 

programmet länkade inte ihop svaren till denne person och på så vis garanterades full anony-

mitet. Enkäten skickades ut tillsammans med ett introduktionsbrev, se bilaga 3, den 3:e maj 

2013 och avslutades under kvällen den 8:e maj 2013. Utskicket gick till alla respondenters 

jobbmejl där det fanns en länk att klicka på för att komma till själva enkäten. Totalt två på-

minnelser skickades ut, en från de ansvariga på respektive kontor samt en som vi skickade ut 

via enkätprogrammet. I påminnelsen från oss, se bilaga 4, som skickades ut från enkätsidan 

fanns nu även en allmän länk till enkäten med. Under den bifogades genom ett script den sva-

randes specifika inloggningsuppgifter och lösenord, allt för att de skulle ha så många alterna-

tiv som möjligt att komma till enkäten. 

Bortfallsanalys 

Vi kunde konstatera att av de 236 anställda enkäten skickades till svarade 84 individer. Detta 

innebar ett bortfall på 64,4 procent (35,6 procent svarande) och gör att undersökningen och 

resultatet inte kan ses som representativt. Bryman (2001) anser att svarsfrekvensen ska vara 

över 50 procent för att underlaget ska kunna ses som godkänt. Här följer ett antal tänkbara or-

saker till varför underlaget inte blev större än det blev: 

1. Vi kunde inte vara säkra på att personallistan som vi fick skickad till oss var helt upp-

daterad, vilket om så var fallet kunde innebära att personer som vi skickade enkäten 

till hade slutat, var långtidssjukskrivna eller liknande. 

2. En av författarna extraarbetade på ett av kontoren vilket i sin tur innebar att han kände 

ett stort antal av respondenterna. Detta kan ha påverkat respondenternas svarsbenägen-

het. 
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3. Vi fick 25 så kallade ”mjuka studsar”. Detta betyder att dessa personers mejladresser 

hade någon typ av automatiskt svar. Vi kunde inte se de automatiska svaren, och vi 

kan bara spekulera i om de ändå svarade på undersökningen eller om de var lediga, 

sjuka eller om adresserna alls var i bruk. 

4. Själva metoden med en webbenkät istället för att ha en utskriven enkät som delas ut på 

arbetsplatsen gjorde att det möjligen uppfattades enklare att inte besvara undersök-

ningen. 

5. De personer (9 stycken) som klickat i alternativet ”Övrig avdelning” hade vi ingen 

möjlighet att spåra till orten de arbetar på. Eftersom studiens syfte var att jämföra mel-

lan kontoren blev dessa nio obestämda omöjliga att ha med i undersökningen och där-

med blev dessa ett internt bortfall. 

6. Ytterligare en orsak till låg svarsfrekvens kan ha varit dålig kompabilitet mellan ut-

skicken från webbenkäten och uppdragsgivarens mejlprogram. Detta gjorde att det inte 

var möjligt att formulera missivbrevet med bokstäverna å, ä och ö utan vi var hänvi-

sade till a och o, vilket kan ha gjort att respondenterna ignorerade enkäten helt, se bi-

laga 3 och 4. 

Som en del av bortfallsanalysen prövades om det insamlade datamaterialet var representativt 

mot den information som fanns tillgänglig på den totala urvalspopulationen. Nedan i tabell ett 

och två redovisas andelen kvinnor och män samt ålderskategorierna för hela populationen 

(n=236) och antalet respondenter (n=84) uppdelade på ort. 

Tabell 1: Totala populationen samt respondenterna uppdelat på kön och ort. Procent. 

Kön Population Respondenter 

 Kontor 1 Kontor 2 Kontor 1 Kontor 2 

Män 29,2 (69) 46,6 (110) 23,6 (20) 31,0 (26) 

Kvinnor 70,8 (167) 53,4 (126) 76,4 (64) 69,0 (58) 

Summa % (antal) 100 (236) 100 (236) 100 (84) 100 (84) 
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Tabell 2: Totala populationen samt respondenterna uppdelat på ålder och ort. Procent. 

Ålderskategorier Population Respondenter 

 Kontor 1 Kontor 2 Kontor 1 Kontor 2 

18-24  7,5 9,5 10,9 13,8 

25-31 15,0 10,3 16,4 17,2 

32-38 32,5 19,0 34,5 24,1 

39-45 21,7 21,6 20,0 13,8 

46-52 14,2 16,4 10,9 10,3 

53-59 5,0 12,9 5,5 17,2 

60-> 4,2 10,3 1,8 3,4 

Summa % 100 100 100 100 

 

Tabell 1 visar skillnad i svarande gentemot populationen, i det sistnämnda är kontor 1 repre-

senterat av en övervikt kvinnor, kontor 2 däremot har en ganska jämn könsfördelning. Bland 

respondenterna blir dock resultatet att det nu även på kontor 2 finns ett flertal kvinnor än män 

bland de svarande och på kontor 1 förstärks den majoriteten ytterligare. Tabell 2 uppvisar att 

en majoritet av populationen på båda kontoren består av personer inom åldersspannet 32-52 

år, 68,4 procent på kontor 1 och 57 procent på kontor 2. Bland respondenterna ligger större 

delen svaranden istället mellan 18-38 år, 61,8 procent på kontor 1 och 55,1 procent på kontor 

2. Detta betyder i klartext att i det underlag vi arbetar med förskjuts köns- och åldersbalansen 

genom att andelen kvinnor blir ännu större och de som svarar i genomsnitt är yngre. En kon-

sekvens av detta kan vara att om det finns något i arbetsklimatet som uppfattas olika beroende 

på kön eller på ålder kan detta i så fall komma att förstärkas i undersökningen. 

Validitet och reliabilitet 

Betydelsen av ordet validitet kan likställas med giltighet och innebär att frågorna som ställs 

verkligen ger svar på det vi vill undersöka (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). Vi har i 

den här undersökningen funderat över hur de frågor som ställs i enkäten kommer att ge oss de 
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svar som är tänkt sett till vårt syfte och våra frågeställningar. Det är vid enkätundersökningar 

alltid en osäkerhet om huruvida en fråga uppfattas av respondenten – om den uppfattas lika av 

både frågeställaren och de svarande. Möjligheten till att förtydliga eventuella missförstånd är 

obefintlig men genom att använda oss av frågor och svarsalternativ från tidigare undersök-

ningar menar vi att validiteten bör ha säkerställts. Trots att frågorna är väl beprövade måste vi 

som utför undersökningen ändå välja ut rätt frågor och detta har vi gjort med hjälp av vår 

handledare. Sammantaget antar vi att god validitet har tillgodosetts, men dessvärre inte upp-

fyllts eftersom svarsunderlaget är alltför litet och spridningen stor.  

Under arbetet med vår data skapades ett antal korstabeller och diagram där olika variabler tes-

tades mot varandra för att undersöka eventuella samband. Vid varje tillfälle testades signifi-

kansen, en säkerställning att slumpen inte inverkar på resultatet, genom att låta statistikpro-

grammet ta fram ett så kallat chi-två värde (p). Inom samhällsvetenskaplig forskning anses ac-

ceptabel signifikansnivå ligga på p<0,05, alltså att ett fall av 20 beror på slumpen (Bryman 

2001). Läsaren bör vara uppmärksam på att samtliga tabeller och diagram i resultatdelen upp-

visar värden betydligt högre än vad som anses acceptabelt.  

Reliabiliteten handlar i mångt och mycket om frånvaro av systematiska fel, huruvida under-

sökningen som utförs är replikerbar (Djurfeldt et al 2010). På sätt och vis kan den här under-

sökningen ses som en replikering eftersom frågorna som ställs är använda sedan tidigare. Det 

är endast ett fåtal frågor som författarna själva har konstruerat, i övrigt är de välbeprövade. 

Genom att frågorna är just välanvända, menar vi att även den här undersökningen kan göras 

om och att man skulle få ut liknande svar. 

Index 

I resultatframställan skapades tre olika index av totalt 11 frågor där respondenternas totala 

svar sattes samman. Fördelen med att göra detta var att framställningen av resultatet på dessa 

frågor blev tydligare när de presenterades sammanslaget än var för sig. Dessutom kan index 

bidra till att stärka datas validitet, förutsatt att frågorna som slås samman är av liknande ka-

raktär. Höga, alltså positiva, svar från varje individ på var enskild fråga gav ett högt tal på in-

dex. De tre index som redovisas i resultatet ringar in frågor som rör mål, ledarskap samt triv-

sel på arbetsplatsen. I webbenkäten ställdes tre frågor gällande mål. Dessa målfrågor var: ”I 

mitt team arbetar vi mot uppställda mål”, ”Målen som vi arbetar mot i mitt team är tydliga” 

och ”I mitt team arbetar vi med uppföljning av våra insatser.” På samma sätt skapades de 
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andra indexen, fast med skillnaden att dessa innehöll fyra frågor vardera och gällande ledar-

skapet var de: ”Jag får veta vad min chef anser om mina arbetsprestationer”, ”Min närmsta 

chef ger mig hjälp, råd och stöd när jag behöver det”, ”Jag kan säga vad jag tycker till min 

närmsta chef i frågor som rör arbetet” och ”Min närmsta chef har god inblick i min arbetssitu-

ation”. Slutligen, till det sista indexet gällande trivsel ställdes följande frågor: ”Jag tycker det 

är roligt att gå till jobbet”, ”Jag trivs bra med mina arbetskamrater”, ”Jag får hjälp av mina ar-

betskamrater vid behov” och ”I mitt team satsar vi på att ha roligt tillsammans”. 

För att bedöma den interna reliabiliteten på de tre index som skapades har ett Cronbachs 

alpha-test genomförts. Alphakoefficienten antar värden mellan noll och ett, där noll betyder 

ingen reliabilitet alls och ett det motsatta. Bryman (2001) menar att 0,8 brukar användas som 

en tumregel på en acceptabel nivå men beskriver samtidigt genomförd forskning där man an-

sett att 0,7 är ett acceptabelt värde. I tabell tre nedan går att utläsa resultatet av Cronbachs 

alpha-testet. 

Tabell 3: Cronbachs alpha-test. 

Ställda frågor Index Cronbachs alpha 

I mitt team arbetar vi mot uppställda mål  Mål  0,77 

Målen som vi arbetar mot i mitt team är 

tydliga 

    

I mitt team arbetar vi med uppföljning av 

våra insatser 

    

     

Jag får veta vad min chef anser om mina 

arbetsprestationer 

 Ledarskap  0,78 

Min närmsta chef ger mig hjälp, råd och 

stöd när jag behöver det 

    

Jag kan säga vad jag tycker till min 

närmsta chef i frågor som rör arbetet 

    

Min närmsta chef har god inblick i min ar-

betssituation 
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Jag tycker det är roligt att gå till jobbet  Trivsel  0,75 

Jag trivs bra med mina arbetskamrater     

Jag får hjälp av mina arbetskamrater vid 

behov 

    

I mitt team satsar vi på att ha roligt tillsam-

mans 

    

 

Etiska riktlinjer 

Det var viktigt att under uppsatsarbetet aktivt jobba med frågor som handlade om forskningse-

tik. Vetenskapliga rådet (VR) har utarbetat riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning som 

skulle tas i beaktning, varav framförallt fyra av dessa var intressanta här. Dessa var informat-

ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 

2002). Gällande krav nummer ett tillgodosågs detta på så sätt att vi gjorde tydligt i introdukt-

ionsbrevet att deltagande i enkäten var helt frivilligt och vad syftet med undersökningen var. 

Samtyckeskravet tillgodosågs genom att de kunde välja att inte svara på enkäten eller ute-

lämna vissa frågor om de kände att det blev för personligt eller känsligt på annat sätt. Gäl-

lande det tredje kunde ingen enskild deltagare pekas ut eftersom enkäten var helt anonym och 

den insamlade data analyserades sammanslagen, vilket gjorde att inga enskilda svar kunde ur-

skiljas. Det var endast författarna till uppsatsen som dessutom hade tillgång till enkätprogram-

met där alla svaren fanns lagrade. Vi kommer inte använda uppgifter som vi fått fram i något 

annat syfte än att försöka finna relevanta svar i den här uppsatsen. Data kunde dock, på begä-

ran, lämnas ut till uppdragsgivaren, men denne kommer aldrig att kunna identifiera enskilda 

svar. Vi hade inget intresse i att detta skulle nyttjas på annat sätt och skulle heller inte tillåta 

att så skedde utan tillåtelse från berörda parter. Inga personuppgifter behandlades under någon 

av uppsatsens arbetsgång. 
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Resultat 

I följande del presenteras resultatet. Det kommer att presenteras i form av diagram och tabel-

ler där vi skiljer kontoren åt för att tydligt åskådliggöra hur respondenterna svarat på respek-

tive ort. Vi inleder med att presentera bakgrundsfakta i de första figurerna och avslutar resul-

tatpresentationen med att testa medelvärden för sjukfrånvaron på olika variabler. Även ett an-

tal av de vanligaste förekommande kommentarerna i fritextfrågorna kommer att redovisas.  

Det skiljer mycket mellan antalet svarande på kontor 1 och antalet svarande på kontor 2; på 

det förstnämnda svarade 62 personer och på det sistnämnda svarade 22. På grund av denna 

ojämnlika fördelning av antal respondenter kommer fortsättningsvis andelen i procent att re-

dovisas. I figur 1 visas fördelningen mellan män och kvinnor som svarade på enkäten. 

 

Figur 1: Andel respondenter uppdelade på kön. Procent. N=84. 

Vi kan se att flest kvinnor har svarat på enkäten, 73,8 procent mot 26,2 procent män. I figur 2 

på kommande sida framgår hur stor andel inom respektive ålderskategori som svarat på re-

spektive kontor. 
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Figur 2: Åldersfördelning uppdelat på ort. Procent. N=84. 

 

De flesta av de svarande placerar sig i ålderskategorin 32-38 år och merparten av de anställda 

är under 50 år gamla. På kontor 2 märker kategorin 53-59 år ut sig på så sätt att en stor andel 

av de svarande placerar sig här (medelåldern på populationen på kontor 2 är högre). 

I figur 3 nedan redovisas svaren på frågan ”Sammanlagt hur många dagar under de senaste 12 

månaderna var du frånvarande på grund av egen sjukskrivning?”  

 

Figur 3: Andel anställda med självskattad sjukskrivning de senaste 12 månaderna uppdelat på ort. Procent. 

N=84. 
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På bägge kontoren är det drygt 10 procent som uppfyller kravet på långtidsfriskhet enligt defi-

nitionen som beskrevs ovan. Vi kan också se att det vanligaste svaret bland respondenterna på 

bägge orter är en till fem dagar. Den största skillnaden kan ses på de som varit frånvarande 

mellan 11-23 dagar, där kontor 1 utmärker sig genom att nästan 20 procent av de svarande har 

varit det mot knappt 5 procent på kontor 2. Här tydliggörs skillnaden som råder i verkligheten, 

alltså den att kontor 1 har ett större problem med sjukskrivningar än vad kontor 2 har. 

I samband med att ovanstående fråga ställdes, ställdes också en fråga om vad respondenterna 

anser om sin egen hälsa, som går att se i figur 4 nedan.  

 

Figur 4: Andel anställda med självskattat hälsotillstånd uppdelat på ort. Procent. N=84. 

Skalan respondenterna kunde svara på var indelad i fem steg och det visar sig att inte en enda 

anser sig må mycket dåligt och de flesta av respondenterna tycker att de mår bra eller mycket 

bra. På kontor 1 kan urskiljas att närmare 80 procent av de svarande placerar sig på den posi-

tiva delen av skalan och inte en enda svarande placerar sig på den negativa delen. Kontor 2 

däremot har några svaranden på den negativa delen men även här hamnar huvuddelen på den 

positiva sidan, 80 procent. 

Figur 3 på föregående sida visar hur många dagar respondenterna varit hemma de senaste 12 

månaderna på grund av egen sjukdom. Nästa figur 5, redovisar vad respondenterna svarat på 

frågan om de har gått till jobbet trots att de borde stannat hemma på grund av sjukdom det 

senaste året. 
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Figur 5: Andel anställda med självskattad sjuknärvaro uppdelat på ort. Procent. N=84. 

Det går att konstatera att merparten av de svarande har gått till arbetet trots att de egentligen 

borde sjukanmält sig och att detta är vanligare på kontor 2 än på kontor 1. Det är endast 15,1 

procent på kontor 1 och 6,9 procent av de svarande på kontor 2 som menar att de aldrig har 

gått till arbetet när de inte borde. Många på de båda kontoren, 43,4 procent på kontor 1 och 

51,7 procent på kontor 2, svarar att de har gått till arbetet ”ibland”. 

I tabell 4 beskrivs ett antal enskilda frågor som inkluderades i något index. Det kan ändå vara 

intressant för läsaren att se hur respondenterna har svarat på respektive fråga var för sig. 

Tabell 4: Fördelning av svaren uppdelat på ort. Procent. N=84. 

Ställda frågor Kontor 1 Kontor 2 

 Instämmer 

inte 

Instämmer Instämmer 

inte 

Instämmer 

8. Vi har regelbundna teammöten 29,1 70,9 17,2 82,8 

9. Våra teammöten har ett meningsfullt in-

nehåll 

16,4 83,6 24,1 75,9 

13. Jag känner att min närmsta chef upp-

skattar det arbete jag gör 

12,7 87,3 14,3 85,7 

17. Det förekommer konflikter på min av-

delning som stör mig i mitt arbete 

74,5 25,5 78,6 21,4 
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18. På min avdelning är vi bra på att han-

tera konflikter i den utsträckning de före-

kommer 

35,3 64,7 20,0 80,0 

23. I mitt team får jag hjälp att förena ar-

bete och föräldraskap  

26,3 73,7 41,2 58,8 

25. Jag känner mig nöjd med det arbete jag 

utför 

7,3 92,7 6,9 93,1 

26. Jag känner att ge kunder avslag påver-

kar mig negativt i mitt arbete 

64,7 35,3 65,5 34,5 

27. Jag känner att jag får uppskattning från 

mina kunder för det arbete jag utför 

14,5 85,5 10,7 89,3 

 

Respondenten kunde vid svarstillfället välja mellan fyra alternativ på en skala mellan ”instäm-

mer inte” till ”instämmer helt”. Efter att dessa fyra alternativ dikotomiserats till endast ”in-

stämmer inte” och ”instämmer” går det att utläsa att andelen svar hamnar, på bägge orterna, 

på den positiva delen av skalan. På frågorna om det förekommer konflikter och hur bra de 

olika avdelningarna är på att hantera dessa visar det sig att respondenterna är mycket positiva. 

Konflikter förekommer i liten utsträckning på bägge kontoren och 80 procent av de svarande 

på kontor 2 anser att avdelningarna är duktiga på att hantera dessa i den utsträckning de före-

kommer. En annan fråga som dock skiljer mycket mellan kontoren är den om teamet gör att 

de anställda kan förena föräldraskap med arbete. Här utmärker sig främst respondenterna på 

kontor 1 där nästan tre fjärdedelar anser att de får hjälp med detta mot lite mer än hälften på 

kontor 2. 

Mål, ledarskap och trivsel 

Nu redovisas de index som skapades för att jämföra svaren på de frågor som handlar om mål, 

ledarskap och trivsel. I figur 6 på kommande sida presenteras och jämförs medelvärdena på 

indexen, som beskrivs i metodavsnittet, mellan de två kontoren. 
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Figur 6. Redovisning av medelvärdena på respektive index. N=84. 

När målindexet skapades placeras värdena på en skala som sträcker sig mellan 3 och 12, där 

värde 3 innebär att respondenten har svarat det mest negativa på varje fråga och där 12 är det 

motsatta, det mest positiva på varje fråga. Indexen för ledarskap och trivsel är uppbyggda på 

exakt samma sätt med skillnaden att de värden som indexet kan anta sträcker sig mellan 4 och 

16 då sammanställningen av ledarskap och trivsel innehöll fyra frågor vardera.  

Det visar sig att medelvärdena skiljer sig marginellt kontoren emellan. Målindexet fångar upp 

åsikter om respondenterna arbetar mot uppställda mål, om målen är tydliga och om de arbetar 

med uppföljning av insatser. Indexet visar ett medelvärde på 11,2 på kontor 1 och 10,8 på 

kontor 2 och indikerar därmed att de anser att det finns en klarhet i vad som förväntas av dem 

på arbetet och en förståelse för vad som ska göras, alltså en begriplighet på sin arbetsplats. 

Ledarskapsindexet fångade in de anställdas åsikter om huruvida chefen ger råd, stöd och 

hjälp, om den anställda känner sig uppskattade, om den anställda kan säga vad den tycker till 

chefen samt chefens inblick i arbetssituationen. Indexet visar ett medelvärde på 13,9 på kontor 

1 och 13,8 på kontor 2, vilket tyder på att de svarande är positivt inställda till chefernas ledar-

skap. 

Trivselindexet hade ambitionen att fånga in åsikter om de anställda tycker att det är roligt att 

gå till jobbet, om de trivs med sina arbetskamrater, om de får hjälp av sina arbetskamrater och 

om de har roligt tillsammans. Detta index visar 13,9 på kontor 1 och 14,1 på kontor 2. Detta 
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tyder på att de svarande känner att de trivs med sin tillvaro på arbetsplatsen och med sina ar-

betskamrater. Trivsel- och ledskapsindexen sammantagna gör att bilden av en meningsfull 

tillvaro framträder och över lag är svaren som avgetts mycket positiva och nära maxvärdena 

som är 12 respektive 16. 

Fritextsfrågorna 

De kommentarer som var vanligast förekommande i enkätens två fritextfrågor redogörs nu: 

”Jag anser att min chef har bidragit till en friskare arbetsplats genom att” samt ”Har du några 

tankar eller idéer om hur vi skulle kunna skapa en friskare arbetsplats?” För en mer ingående 

redovisning av dessa svar, se bilaga 1 och 2. På kontor 1 var de vanligaste kommentarerna på 

den första frågan att chefen bryr sig, uppmuntrar och peppar, upptäcker och åtgärdar problem 

samt har hälsolägesavstämningar på möten. En annan vanlig kommentar var att respondenten 

inte visste eller inte kom på något specifikt som chefen gör. På kontor 2 är det vanligt att re-

spondenten anser att chefen bidragit genom att vara lyhörd, förstående, god lyssnare och gör 

det roligt att gå till jobbet. En del respondenter har även här svarat att chefen är frånvarande 

och inte bidrar med något. 

På den andra frågan har respondenterna på kontor 1 svarat att för att skapa en friskare arbets-

plats bör man minska och lyssna av stress, ha morgongympa, friskvårdstimme och högre 

friskvårdspeng. Förslag på att anställa fler, ha en bättre dialog och att hålla det som lovats från 

överordnade framkommit. På kontor 2 framkom att man bör ha morgongymnastik, friskvårds-

timme och högre friskvårdspeng, att det bör anställas fler, minska kraven och slitaget på per-

sonalen samt möjlighet till hemarbete och mer varierade arbetsuppgifter. 

Jämförelse av självskattad sjukfrånvaro 

I den resterande delen av resultatet kommer vi nu redovisa självskattad sjukfrånvaro på de 

olika kontoren som en beroende variabel och jämföra den med ett antal oberoende variabler 

samt en dikotomisering av de tre indexen mål, ledarskap och trivsel. Det här görs i syfte att 

jämföra den självskattade sjukfrånvaron mellan kontoren och eventuella bakomliggande orsa-

ker. Värdena som redovisas i tabellen och diagrammet är medelvärden på sjukfrånvaron. Vär-

dena sträcker sig från 0 till 4 där 0 betyder att respondenten inte har haft någon sjukskriv-

ningsdag de senaste tolv månaderna, 1 betyder att respondenten haft mellan 1-5 sjukfrånvaro-

dagar, 2 betyder att respondenten haft mellan 6-10 sjukfrånvarodagar, 3 innebär att respon-

denten haft mellan 11-23 sjukfrånvarodagar och slutligen betyder 4 att respondenten varit 

sjukfrånvarande i 24 dagar eller mer. 
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Tabell 5 visar medelvärdet på sjukfrånvaron och de oberoende variablerna kön, ålder, hem-

maboende barn och sysselsättningsgrad. Ju högre medelvärde, desto längre sjukfrånvaro. 

Tabell 5: Medelvärdesanalys av den självskattade sjukfrånvaron och oberoende variabler. Medelvärde 

mellan 0-4. N=84. 

Medelvärdesanalys Kontor 1 Kontor 2 

Män 1,54 1,33 

Kvinnor 1,54 1,45 

   

Ung (18-31 år) 1,93 1 

Medelålders (32-52 år) 1,44 1,43 

Äldre (53 år eller mer) 1 2 

   

Inga barn 1,73 1,6 

1-2 barn 1,43 1,23 

3 barn eller fler 1 1 

   

Heltid 1,49 1,41 

Övrigt 1,73 1,5 

   

Totalt 1,54 1,41 

 

Nästan genomgående uppvisar kontor 1 högre medelvärden inom dessa variabler, vilket tyder 

på att oavsett vilken kategori respondenten tillhör är den självskattade sjukfrånvaron högre. 

Män och kvinnor på kontor 1 uppvisar exakt samma sjukfrånvarotal medan det skiljer sig på 

kontor 2 på så sätt att kvinnor är sjuka i större utsträckning än männen. Det anmärkningsvärda 

är att de äldre uppvisar en lägre sjukfrånvaro på kontor 1 än på kontor 2 och de unga uppvisar, 

tvärtom, en högre sjukfrånvaro på kontor 1 än på kontor 2. Inget tyder på att respondenter 

med hemmaboende barn skulle vara sjuka i större utsträckning än respondenter utan detta då 
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dessa uppvisar ett högre sjukfrånvarotal. Det förefaller att personer som inte arbetar heltid har 

en högre sjukfrånvaro. 

Här redovisas en jämförelse på medelvärden för de tre dikotomiserade indexen: mål, trivsel 

och chefsstöd. På samma sätt som ovan korsas det med medelvärdet på den självskattade häl-

san för att få fram ett sjukfrånvarotal. 

 

Figur 7: Medelvärdesanalys av den självskattade sjukfrånvaron och målarbete dikotomiserat. Medelvärde 

mellan 0-4. N=84. 

Vid jämförelse mellan målarbete och sjukfrånvaro visar tabellen att svaranden som upplever 

ett otydligt målarbete på både kontor 2 och kontor 1 även har en högre sjukfrånvaro. Kontor 1 

är också det som uppvisar den största skillnaden mellan otydligt målarbete och tydligt målar-

bete. 

I figur 8 och 9 jämförs medelvärden för den självskattade sjukfrånvaron med de övriga båda 

index som tidigare skapats och nu dikotomiserats. 
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Figur 8: Medelvärdesanalys av den självskattade sjukfrånvaron och chefsstöd dikotomiserat. Medelvärde mellan 

0-4. N=84. 

Ur figuren kan man se att svaranden som upplever ett lågt chefstöd är de som uppvisar den 

högsta sjukfrånvaron, likadant på båda kontoren. 

 

Figur 9: Medelvärdesanalys av den självskattade sjukfrånvaron och trivsel dikotomiserat. Medelvärde mellan 0-

4. N=84. 

Här visar figur 9 att svaranden på båda kontoren uppvisar en klart lägre sjukfrånvaro i sam-

band med hög trivsel. Här utmärker sig kontor 2 att vid hög trivsel uppvisa det bästa sjukfrån-

varotalet, 1,3. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Lågt chefstöd Högt chefstöd

Kontor 1

Kontor 2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Låg trivsel Hög trivsel

Kontor 1

Kontor 2



32 

Analys och diskussion 

Resultatet visar att ledarskapsindexet får höga poäng på både kontor 1 och kontor 2, vilket ger 

indikationer på att de svarande är positivt inställda till chefernas ledarskap. Vid medelvär-

desanalysen utmärkte sig också högt chefstöd med att ha ett lägre sjukfrånvarotal. Vidare an-

ser majoriteten av respondenterna att de känner uppskattning från sin chef och att teammöten 

hålls på regelbunden basis och med meningsfullt innehåll (med vissa skillnader kontoren 

emellan, se tabell 4). Litteratur och tidigare forskning har pekat på vikten av delaktighet och 

inflytande samt uppmuntran och stöd för ett lyckat ledarskap och att detta kan ses som frisk-

faktorer på en arbetsplats samt på dess arbetsförmåga (Angelöw 2002; Lindberg 2006; Lu 

1999). Fram träder bilden av att stöd från chefen är utomordentligt viktigt och indikerar att de 

som är långtidsfriska ofta upplever att de har det stödet och här finns också ett konsultativt le-

darskap som en av fyra faktorer för friskhet (Aronsson & Lindh 2004; Johnsson et al 2003). 

Mycket tyder på att de svarande i undersökningen tycker att detta uppfylls på deras arbetsplats 

även om det inte med säkerhet går att dra slutsatsen att bara för att teammöten sker regelbun-

det och att dess innehåll är meningsfullt kan de anställda utöva inflytande på ledarskapet. Ett 

antal av fritextsvaren indikerade vidare att deras chefer ”bryr sig”, ”uppmuntrar” och ”enga-

gerar sig”. Lindberg & Vingårdh (2012) har kunnat konstatera i sin forskning att engagemang 

från ledaren är av vikt för att skapa en frisk arbetsplats. 

Det målindex som skapades där det högsta värdet som kunde antas var 12 och respondenterna 

på bägge kontoren svarade uteslutande positivt på dessa frågor vilket indikerar att de anser att 

det finns en klarhet i vad som förväntas av dem på arbetet och en förståelse för vad som ska 

göras. Detta kan enligt Hanson (2010) ses som begripligt i Antonovskys (2005) begrepps-

värld. Även Johnsson et al (2003) pekar på vikten av en medveten organisation med tydliga 

mål som en faktor för friskhet. Något som även visar sig genom att ett tydligare målarbete ge-

nererade ett lägre sjukfrånvarotal än ett otydligt sådant. 

Ett antal frågor angående trivsel på arbetsplatsen ställdes i enkäten och ett index skapades 

även för dessa. På bägge kontor får detta index höga värden, vilket indikerar att de flesta har 

givit positiva svar. Indexet skiljer sig dock lite åt mellan kontoren, där de svarande på kontor 

2 visar på en lite högre trivsel. Hög trivsel utmärker sig också genom att påvisa ett lägre sjuk-

frånvarotal än vid låg trivsel, likvärdig förbättring för båda kontoren. Likaså på frågorna om 

det förekommer konflikter och hur bra de olika avdelningarna är på att hantera dessa visar det 

sig att respondenterna överlag är mycket positiva. Konflikter förekommer i liten utsträckning 
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på bägge kontoren och merparten av de svarande på kontor 2 anser att avdelningarna är duk-

tiga på att hantera dessa i den utsträckning de förekommer, en siffra som är mindre på kontor 

1, se tabell 4. Även på frågan om teamet gör att de anställda kan förena föräldraskap med ar-

bete svarar främst respondenterna på kontor 1 att de anser att så är fallet, nästan tre fjärdedelar 

mot lite mer än hälften på kontor 2.  

Hanson (2010) nämner de fyra typer av stöd som det normalt refereras till i dessa samman-

hang om psykosocial arbetsmiljö: emotionellt, värderande, informativt och instrumentellt. Det 

index som fångar in det emotionella stödet, det stöd som enligt Eriksson (1991) har att göra 

med omtanke, tilltro, känslor och liknande är trivselindexet. Gällande det stöd som ses som 

informativt, alltså om den anställda har tillgång till information och även det faktum att denna 

kan få råd av chefer och kollegor. Som nämndes i föregående avsnitt gällande ledarskapet på 

arbetsplatserna tyder dessa resultat på att de anställda känner att de har tillgång till informa-

tion och stöd från sina överordnade. Instrumentellt stöd handlar enligt Eriksson (1991) mer 

om handfast hjälp när den anställda har mycket att göra och på så vis kan få avlastning av kol-

legor eller chefer på något sätt. I det index som skapades finns en frågeställning som fångar in 

huruvida hjälp finns att tillgå från kollegor och utöver det frågeställningen gällande möjlig-

heten att förena föräldraskap med arbete. Svaren från respondenterna indikerar att de anser att 

denna typ av stöd finns på deras arbetsplats och inom teamen de arbetar.  

På båda orterna går att utläsa att ju fler barn den svarande har hemmaboende, desto mer sjun-

ker medelvärdet på sjukfrånvaron. De som inte har några barn som bor hemma är de som upp-

visar högst medelvärde. Aronsson & Lindh (2004) noterade i sin studie att det tycks föreligga 

på samma sätt som i denna, nämligen att sannolikheten för att vara långtidsfrisk tycks öka 

desto fler barn som bor hemma, i deras fall 3 till 5. Här går att konstatera att tendensen är att 

ju fler barn respondenten har hemma, desto mer ökar frisknärvaron.  

Diskussion 

Resultaten och sambanden som kan tyckas urskiljbara bör tas med en stor nypa salt på grund 

av att inga av diagrammen eller tabellerna som presenteras i resultatdelen uppvisar någon 

högre signifikans. I klartext betyder det att alla resultat som presenteras helt kan bero på slum-

pen och inte på att det faktiskt ligger till som det ges sken av. Vi kan konstatera att det är så 

här det ligger till bland de svarande, men att ta steget och överföra dessa resultat på bägge ar-

betsplatserna och dra slutsatser om olika samband som kan tyckas föreligga är allt för stort 
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och bör inte göras. Det som kan bli problematiskt när svarsunderlaget är lågt är att responden-

ternas svar kan spreta väldigt mycket; hamna både högt och lågt på svarsskalorna. Detta i sig 

är inget problem så länge respondenterna svarar sanningsenligt för då får vi en bild av verklig-

heten, men då svarsunderlaget är lågt kan ett fåtal respondenters svar göra stor skillnad på re-

sultatet. Alltså kan vi bli vilseledda och tro att om en tydlig tendens föreligger i resultatredo-

visningen finns risken att denna tendens är som den är endast för att ett fåtal har svarat i ena 

änden på skalan och därmed påverkat resultatet mycket. Likaså kan de som inte svarat visa sig 

inte ha gjort detta för att de var frånvarande just på grund av sjukdom vid då enkäten var öp-

pen. Låg svarsfrekvens kan också problematiseras ur ett demokratiskt perspektiv, alltså att 

åsikterna hos dem som inte svarat helt förbises och svaren från minoriteten ges alltför stor be-

tydelse och vikt. Det största problemet för en undersökning som denna torde ändå vara att 

analysen av arbetsplatsen kan bli helt felaktig.  

Syftet med uppsatsen var att försöka identifiera orsaker till skillnad i frisknärvaro mellan kon-

tor 1 och kontor 2 utifrån frågeställningar om ledarskap och psykosocial arbetsmiljö. Siktet 

var inställt på ett salutogenetiskt synsätt, alltså att se det friska och försöka utreda orsaker till 

friskhet, istället för att se på orsaker till sjukdom och den typen av frånvaro. Behållningen 

med det här synsättet är att fokuset blir på det positiva, på att kunna se varför de flesta av de 

anställda ändå är på arbetet och vad det kan bero på att ett antal av dessa nästan alltid är när-

varande när det ses ur ett längre tidsintervall. Vi kan konstatera att utifrån de här synvinklarna 

tycks inga klara skillnader föreligga, baserat på det här svarsunderlaget. Vi kan se att av de 

svarande är endast 13 procent på kontor 1 och 13,8 procent på kontor 2 långtidsfriska enligt 

vår definition av begreppet (se sida 13). De som varit frånvarande mellan 1-5 dagar är 42,6 

procent på kontor 1 och 48,3 procent på kontor 2; båda arbetsplatserna är alltså tämligen lika 

vad gäller frisknärvaro samt frånvaro upp till fem dagar. Det som sedan verkligen skiljer kon-

toren åt är de som uppgivit att de varit frånvarande mellan 11-23 dagar. Där visar det sig att 

18,5 procent av de svarande på kontor 1 och 3,4 procent av de svarande på kontor 2 har varit 

borta i detta tidsintervall. Detta kan förefalla intressant då majoriteten på bägge kontoren ute-

slutande svarade positivt på frågan om respondenternas självskattade hälsa. Då ska vi ha i 

åtanke att detta med stor sannolikhet beror på att det är just de som känner sig som friskast 

som befann sig på arbetsplatsen när enkäten skickades ut och övriga kanske var sjukfrånva-

rande eller valde att inte besvara enkäten alls. 
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I den här undersökningen, precis som i Aronsson & Lindhs (2004), tycks det föreligga på så 

sätt att ju fler hemmaboende barn, desto friskare är den anställda. Intressant då en föreställ-

ning kan vara att barnen tar med sig sjukdomar hem från dagis/skola och på så sätt smittar den 

arbetande föräldern, men så tycks det alltså inte förefalla i dessa undersökningar. En möjlig 

förklaring kan visserligen vara att föräldern tar ut dagarna den är hemma som VAB, vård av 

barn, istället för att sjukskriva sig. 

Däremot visar det sig för kontor 1:s del att de unga visar upp en låg frisknärvaro och frisk-

heten tycks öka med åldern. På kontor 2 svänger siffrorna mer och de unga uppvisar högst 

frisknärvaro och denna minskar ju äldre respondenterna blir. Det förefaller som att de respon-

denter, på bägge orterna, som arbetar heltid är mer frisknärvarande än de som arbetar deltid. 

Störst skillnader uppvisas på konor 1, men tendenserna är desamma på båda kontoren. 

De tre index som togs fram utifrån frågeställningar om mål, trivsel och ledarskap har alla varit 

lika kontoren emellan. Mål- och ledarskapsindexens medelvärden uppvisar små skillnader or-

terna emellan men är i sig väldigt höga: 11,2 på kontor 1 och 10,8 på kontor 2 av totalt 12 för 

målindexet, respektive 13,9 på kontor 1 och 13,8 på kontor 2 av totalt 16 för ledarskapsin-

dexet. Detta visar att respondenterna i undersökningen är positivt inställda till hur målarbetet 

på arbetsplatserna är och också en positivitet till ledarskapet. Trivselindexets medelvärde skil-

jer sig också kontoren åt en aning, 13,9 på kontor 1 och 14,1 på kontor 2 av totalt 16 men är 

fortsatt höga. Sammantaget är majoriteten av de svarande mycket positiva till hur arbetsplat-

serna arbetar med dessa frågeställningar och det kan förefalla som att dessa inte är, åtminstone 

inte endast, orsaker till att långtidsfrisknärvaron är låg. Vid jämförelsen på medelvärdena från 

den självskattade sjukfrånvaron och indexen framträder en indikation på att viss skillnad än-

dock kan föreligga, med det svarsunderlag vi har att tillgå kan man emellertid inte säga mera 

än att det är antydningar som ligger bakom tendenserna om att med tydligare mål, bättre chef-

stöd och högre trivsel kommer lägre sjukfrånvaro. 

När vi tittar på resultatet utifrån Antonovskys (2005) KASAM-modell med begreppen me-

ningsfullhet, begriplighet samt hanterbarhet tycks attributen för en meningsfull och begriplig 

tillvaro på arbetsplatsen uppfyllas när de höga värdena på indexen tas i beaktning, men även 

de övervägande positiva svaren på de övriga frågorna samt fritextsvaren (se tabell 4 samt bi-

laga 1 och 2). 

Slutsatsen av studien är att vissa skillnader tycks föreligga mellan kontoren och vissa tenden-

ser är tydliga (som i fallen men hemmaboende barn samt sysselsättningsgrad) men sett utifrån 
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frågeställningarna gällande ledarskap och psykosocial arbetsmiljö tycks inte förklaringen på 

skillnaderna i frisknärvaron ligga här. Dessa index får genomgående höga värden på båda ar-

betsplatserna och förklaringen bör således finnas inom andra undersökningsområden. (Vi 

kommer in på rekommendationer om framtida forskning på kommande sida). Som läsare bör 

man ha klart för sig att frisknärvaro och sjukfrånvaro är tätt sammanbundna. Begreppen 

hänger ihop på så sätt att har företaget en hög frisknärvaro så har det per se en låg sjukfrån-

varo och omvänt. Det kan tyckas onödigt eller meningslöst att börja använda sig av det 

mindre kända ”frisknärvaro” när det andra begreppet är väletablerat. Alltså anser vi, då be-

greppen på något sätt är ett mått på så gott som samma sak, att det rör sig om ett ställningsta-

gande, ett val, att vilja fokusera på det friska och se vilka fördelar som detta kan tänkas ge för 

en organisation. 

Metoddiskussion 

Det hade varit önskvärt att låta deltagarna få längre tid på sig att svara på enkäten för att even-

tuellt få ett större svarsunderlag. Den uppenbara fördelen med att öka antalet svarande var att 

validiteten stärks och resultatet därmed skulle kunna bli betydligt säkrare och möjligheten att 

generalisera till hela populationen skulle vara genomförbar. 

För att få ytterligare djup och större förståelse för situationen på de bägge kontoren skulle det 

vara önskvärt att kunna komplettera enkäten med kvalitativa intervjuer på ett antal personer 

som utmärker sig genom att ha en hög frisknärvaro. På så vis hade det varit möjligt att ytterli-

gare identifiera faktorer som ligger till grund för frånvaro och närvaro eftersom vi, istället för 

respondenterna, med vårt val av metod bestämmer förutsättningar för svaren. Det är just det 

sistnämnda som kan ses som en nackdel med den här typen av enkätstudie; det är den som ge-

nomför undersökningen som skapar eller i alla fall använder frågor som denna tror är lämp-

liga utifrån en hypotes och ett syfte och kanske därmed inte ringar in hur det faktiskt ligger till 

där undersökningen görs. Genom att göra en semistrukturerad intervju där respondenten får 

större utrymme att själv formulera sina svar och ”sväva iväg” mer kan intressanta fakta 

komma upp till ytan som helt kanske skulle ha missats med en strukturerad enkätundersök-

ning. 

Som tidigare nämnts kunde respondenterna inte skicka in enkäten om inte de 21 obligatoriska 

frågorna besvarats. Detta skulle kunna borga för att respondenten, istället för att gå tillbaka 

och kryssa i ett alternativ på en obesvarad fråga, väljer att avsluta och över huvud taget inte 

svara på enkäten. Dock torde denna risk vara minimal eftersom den här typen av frågor hade 
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alternativet ”vet ej” som respondenten kunde kryssa i om denna inte ville besvara frågan eller 

inte visste vad denna skulle svara. Nackdelen som då uppstår ur analyssynpunkt blir att vi 

som författare med säkerhet inte kan avgöra om respondenten faktiskt inte visste vad denna 

skulle svara eller bara inte ville svara på frågan. Vidare fanns en ytterligare begränsning i for-

muläret; då alla i populationen inte kunde bestämmas till någon av de avdelningar som fanns 

som förval utan ett ytterligare alternativ, ”övrig avdelning”, kunde kryssas i hade vi heller 

ingen möjlighet att spåra dessa till orten de arbetar på. En lösning på detta problem hade varit 

att alternativen ”övrig avdelning kontor 1” och ”övrig avdelning Kontor 2” skulle funnits 

med.  

Framtida forskning 

Då resultatet pekar mot att ledarskapet, den psykosociala arbetsmiljön (trivseln), mål samt be-

gripligheten och meningsfullheten på båda kontoren är tillfredsställande samtidigt som frisk-

närvaron är förhållandevis låg och framförallt indikeringar på att sjukfrånvaron mellan 11-23 

dagar är hög tyder detta på att andra orsaker än de som den här studien har tittat på ligger 

bakom. Vi skulle därför rekommendera att framtida undersökningar inriktar sig på frågeställ-

ningar om exempelvis stress, krav och kontroll samt hanterbarheten för individen i större ut-

sträckning än vad vi hade möjlighet till. Det var något som den här undersökningen inte 

kunde mäta och en del av svaret på skillnaden i frisknärvaron kan ligga i dessa begrepp. 

Det skulle vara intressant att undersöka kontorens demografiska skillnader mer ingående. Det 

skulle kunna vara så att vid en noggrannare analys av detta kan det visa sig att den upplevda 

likheten kontoren emellan endast är skenbar. Därmed finns möjligheten att finna svar på olik-

heterna i frisknärvaron i personalsammansättningen. 

Det är inte möjligt att utesluta att det finns orsaker till skillnaderna i frisknärvaro som beror på 

skeenden på den anställdas fritid. Detta är något som en framtida studie skulle kunna under-

söka noggrannare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

19. Jag anser att min chef bidragit till en friskare arbetsplats genom att Kontor 1 

 Nämnt antal 

gånger 
Bry sig, se, uppmuntra, peppa 7 
Vet inte, kommer inte på något 5 
Upptäcka och åtgärda problem 4 
Hälsolägesavstämningar på möten 3 
Lyssnar och förändrar 3 
Vara klar och tydlig, arbeta tillsammans mot mål 2 
Vara sig själv 2 
Ha gående möten 1 
Pratar om stresshantering, är tydlig med mål 1 
Erbjuder frihet under ansvar 1 

 

19. Jag anser att min chef bidragit till en friskare arbetsplats genom att Kontor 2 

 Nämnt antal 

gånger 
Lyhörd/förstående 5 
Göra det roligt att gå till jobbet 2 
Är frånvarande och bidrar inte med något, nej 2 
God lyssnare  2 
Löser problem när de uppstår 1 
Hjälper till med hjälpmedel 1 

 

 



 

Bilaga 2 

31. Har du några tankar eller idéer om hur vi skulle kunna skapa en friskare ar-

betsplats? 
Kontor 1 

 Nämnt antal 

gånger 
Minska, lyssna av stress  10 
Morgongymnastik, friskvårdstimme, högre friskvårdspeng 10 
Flera anställda 7 
Bättre dialog, håll det som lovats från överordnad 7 
Titta på verkligheten och inte bara på siffror, minska belastning 4 
Mindre prestationskrav  2 
Vara hemma vid sjukdom  2 
Stärk teamkänslan, se till att alla jobbar åt samma håll  2 
Bemöt anställda som vuxna, bekräfta anställda 1 
Skapa möjligheter, förutsättningar att röra sig, undvika stillasittande 1 
Minska otrivseln, öka trivseln, utred varför den existerar 1 
Sluta sprida negativ energi 1 
Bra som det är 1 

 

31. Har du några tankar eller idéer om hur vi skulle kunna skapa en friskare ar-

betsplats? 
Kontor 2 

 Nämnt antal 

gånger 
Morgongymnastik, friskvårdstimme, högre friskvårdspeng 7 
Flera anställda 3 
Minska kraven, slitage på personalen  3 
Möjlighet till hemarbete, variera arbetsuppgifterna 1 
Ingen karensdag 1 
Uppmuntra till friskvård 1 
Mindre stress 1 
Mera fokus på människan, inte bara siffror 1 
Extrapersonal vid sjukdom 1 
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Hej 
 
Vi, Martin Wideklint och Jens Hultqvist, ar tva studenter som laser Personalvetarpro-
grammet pa Umea Universitet. Vi skriver nu var kandidatuppsats och syftet ar att 
forsoka identifiera orsaker till frisknarvaro som har med arbetsplatsen att gora. Det ar 
nagot som det arbetas internt med och parallellt med det gor vi denna studie.  
Vi kommer att genomfora en jamforande enkatstudie som omfattar flera avdelningar 
på kontoret 1, men också på kontor 2 som kommer att vara referensen. Dina svar 
kommer naturligtvis att vara helt anonyma da du inte uppger ditt namn och enskilda 
svar pa enkaten kommer inte kunna att urskiljas eller begaras ut av nagon efter ge-
nomforande. 
 
Enkaten innehåller 30 fragor dar du svarar genom att kryssa i rutor pa de flesta fra-
gor. Fragorna ar uppdelade pa tre sidor: allmanna fragor, fragor om ledarskap och 
avslutningsvis fragor om trivsel. Det beraknas att enkaten kommer att ta dig ungefar 
7 minuter att genomfora. 
 
Deltagande ar helt frivilligt, men vi ar valdigt tacksamma om du tar dig tid att fylla i 
den da ett gediget och omfattande svarsmaterial ar avgorande for att kunna gora en 
sa bra och korrekt analys av situationen som mojligt. 
 
Klicka pa lanken nedan for att fylla i enkaten. 
 
$FULLURL 
 
Har du nagra fragor om detta, tveka inte att kontakta Martin på wideklint@gmail.com 
alternativt Jens pa jens.hultqvist@gmail.com. 
 
Halsningar 
Martin och Jens 
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Hej! 
 
Martin och Jens har som paminner om enkaten vi skickade ut forra veckan. Om du 
mot formodan glomt bort att svara eller missat att mojligheten finns kommer har en 
paminnelse. Det ar fortfarande helt frivilligt att svara men vi skulle bli valdigt glada om 
just du tog dig tid! Nu direkt efter lunch kan vara ett sant tillfalle. 
 
Klicka har nedan for att komma till enkaten: 
$FULLURL 
 
Alternativet ar att ga in pa: 
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=60997 
 
Dar anger du Anvandarnamn: 
$NAME 
Ditt unika Losenord: 
$PASS 
 
Detta ar ett utskick direkt fran varat enkatprogram som ger oss mojlighet att skicka 
dig anvandarnamn och losenord utan att vi ser dem. Nackdelen ar att vi inte kan an-
vanda prickar da kommunikationen med lotus inte ar optimal. 
 
 
/Martin & Jens 
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