
2004:04 

C/D-UPPSATS

"Jag är en sån där som aldrig är sjuk"
en studie om friskfaktorer

 Åsa Thomtén Jacobsson,  Anna  Åkerström

C/D-uppsats
Institutionen för Arbetsvetenskap

Avdelningen för Industriell Produktionsmiljö

2004:04  - ISSN: 1402-1781 - ISRN: LTU-C/DUPP--04/04--SE



  

 
Förord 
För att denna C/D -uppsats skulle kunna genomföras gjorde vi ett antal intervjuer på två 
arbetsplatser. De två arbetsgrupperna har varit väldigt hjälpsamma och tillmötesgående. Även 
arbetsledare, rektor och utomstående var tålmodiga och svarade på allt. Ett stort tack till er 
alla! 
 
Denna C/D -uppsats har skrivits på uppdrag åt Luleå kommuns personalkontor. Där har vi 
haft ovärderlig feedback av Nina Bernhardsson och Ingvar Edelswärd som har fungerat som 
handledare från kommunen. Tack! 
 
Vi vill tacka vår handledare Lena Rantakyrö för den fina uppbackning vi fått. Det har känts 
tryggt att kunna maila eller ringa och alltid känna ett stöd och engagemang från din sida. 
Tack! 
 
Att skriva en C/D -uppsats är en långvarig process. Vi har många gånger varit tacksam över 
valet av ämne som var av det positiva slaget. Emellanåt har det känts som att åka berg och 
dalbana, där vi tillsammans har kunnat hjälpas åt. Tack min kollega tillika vän! 
 
 
Luleå 2004-01-09 
 
 
Åsa Thomtén Jacobsson   Anna Åkerström 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Sammanfattning 
I den allmänna debatten skrivs det om de höga sjukfrånvarotalen och dess kostnader. Den 
offentliga sektorn anges ofta vara den som drar upp siffrorna. Uppsatsen har fokus på det 
omvända, det vill säga arbetsplatser med låg sjukfrånvaro inom kommunen. Denna uppsats 
har skrivits på uppdrag av Luleå Kommun. Inom kommunen finns det många arbetsplatser 
med låg sjukfrånvaro och utifrån dessa valdes det ut två arbetsplatser, en förskola och en 
avdelning på ett äldreboende. Syftet med studien var att undersöka vad som karaktäriserar 
arbetsplatser med låg sjukfrånvaro, vilken kultur som råder där och hur den påverkar 
gruppens klimat. Studien har ett kvalitativt angreppssätt. Intervjuer har gjorts med femton 
personer, personal, arbetsledning och utomstående som har en nära relation till arbetsgruppen. 
Den teoretiska referensramen består till stor del av Anthony Giddens struktureringsteori. 
Vidare har teorin kompletterats med Göran Ahrnes kulturbegrepp och Bosse Angelöws 
litteratur om och kring friska arbetsplatser. Resultatet visar att det är många faktorer som 
bidrar till att arbetsplatserna har låg sjukfrånvaro. Dessa har kallats friskfaktorer. Det är 
delaktighet, ledarskap, trygghet, arbetsglädje, friskvård, kommunikation, normsystem, stolthet 
och personalutbildning. Respondenterna i båda arbetsgrupperna uppvisade ett stort 
egenansvar när det gäller att sköta om både kropp och själ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Abstract 

Everywhere it is written about the high sickness numbers and corresponding costs. The public 
sector is often said be the major branch that increases the sickness numbers. In our study the 
focus has been on the opposite, namely on the places of work in the local authority with low 
sickness numbers. The work has been performed at the request of Luleå Kommun. Within the 
local authority there are several workplaces with low sickness numbers. Based on this, two 
workplaces has been chosen, a kindergarten and secondly a home for aged. The aim with the 
study has been to examine what factors that characterize workplaces that are showing low 
sickness numbers, what culture that is dominating and how this influences the group climate. 
The qualitative method has been used in the study. In our study we have totally interviewed 
fifteen persons, from the groups, from the leading and some persons who have good relations 
to the groups. The theoretical reference frame mainly consists of Anthony Giddens the theory 
of structuration. The theory section has been supplemented by Göran Ahrnes culture concept 
and Bosse Angelöws literature about healthy places of works. The results are showing that 
many factors contribute to work places with low sickness absence. These have been called 
healthy factors. These healthy factors can be summarized as: participation, leadership, 
security, pleasure in one’s work, healthy care, communication, norm system, pride and finally 
employee education. The respondents in both workgroups showed a great responsibility for 
them selves, when it comes to take care of their own body and soul.  
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Inledning 
Dagligen får man genom media ta del av larmrapporter om den ökande sjukfrånvaron. 

Sjukskrivningarna har ökat oroväckande och de långtidssjukskrivna blir allt fler och allt 

yngre. Antalet sjukdagar har ökat med 50 procent från 1999 till 2002. Det är kostsamt för 

samhället, sjukpenningskostnaden beräknas uppgå till totalt cirka 49 miljarder för 2003.1 Vi 

har valt att vända på problemet och valde därför att göra en möjlighetsbaserad C/D -uppsats 

med fokus på det friska. Uppsatsen skrivs på uppdrag av Luleå kommuns personalkontor. 

Från kommunens sjukfrånvarostatistik har två arbetsplatser valts ut eftersom de har ett lågt 

sjukfrånvarotal i förhållande till övriga arbetsplatser inom Luleå kommun. Kommunens 

genomsnittliga frånvaro är 49 dagar per år och anställd. För att skapa friskare arbetsplatser är 

det viktigt att uppmärksamma vad som fungerar bra och kartlägga vilka faktorer som har en 

avgörande betydelse för arbetsplatsen och dess arbetstagare när det gäller låg sjukfrånvaro. De 

arbetsplatser som ska undersökas tillhör olika förvaltningar inom Luleå kommun. Det blir inte 

en jämförande studie, uppsatsen ska beskriva och förklara den kultur som finns på dessa 

arbetsplatser.  

 

År 2000 publicerade Furåker sin artikel Offentligt och privata upplevelser av sitt arbete. Den 

baseras på 851 stycken enkäter och dessa har sedan analyserats kvantitativt. I denna artikel 

beskriver han att offentligt anställda i betydligt större utsträckning än privatanställda anser sig 

uträtta något nyttigt för samhället och för andra människor. De inre villkoren anses vara 

avgörande för att personalen ska uppleva sitt arbete positivt. Dessa villkor kan till exempel 

vara bra kamratskap och att de upplever att de utför arbetet med god kvalité till gagn för andra 

människor. Däremot framkom det att de yttre villkoren upplevdes vara bättre i den privata 

sektorn, dit räknas bland annat lön och anställningstrygghet. Det framkom också i 

undersökningen att de offentligt anställdas positiva upplevelser av sitt arbete ledde till att de 

var relativt stolta över sitt arbete.2  

 

Den allmänna bilden av offentlig sektor är överlag negativ. Som tidigare nämnts ser man 

dagligen publicerade artiklar om neddragningar och alarmerande sjukskrivningstal. Det är 

sällan det skrivs om allt positivt som dagligen händer i den offentliga sektorn. Ska man i 

                                                 
1 Riksförsäkringsverket (2003) 
2 Furåker (2000) 
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framtiden kunna rekrytera människor till den offentliga sektorn är det viktigt att lyfta fram 

undersökningar som visar arbetsplatser där det fungerar bra. 

 

Den här uppsatsen ska inte utmynna i att man måste vara frisk, människor måste få vara sjuka. 

Det är inte eftersträvansvärt att få ner sjukfrånvaron helt. Johnsson m.fl. skriver i boken 

Långtidsfrisk3:  

 

"Det är ett medicinskt och biologiskt faktum att vi människor ibland är sjuka. 

Vi får influensa och magkatarr, vi blir förkylda och deprimerade, vi bryter ben 

och ibland bryter vi helt enkelt ihop. Sjukligheten kommer vi aldrig ifrån det 

går dock att ange ett ungefärligt mått på den naturliga sjukligheten. 

Genomsnittlig sjuklighet ligger inom 2- 4 procent av arbetstiden och signalerar 

att förhållandena på en arbetsplats är i ordning." 

 

Arbetsmiljölagen4 säger att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa, förebygga olycksfall i arbetet 

och uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska också sträva efter att arbetsmiljön ska ge ett 

positivt utbyte med ett rikt arbetsinnehåll, gemenskap, arbetstillfredsställelse och personlig 

utveckling. Kommunen som arbetsgivare har som policy att: Arbetsförhållandena ska präglas 

av grundläggande värden som medmänsklighet, respekt och hänsyn till individen. Satsningar 

på bra arbetsmiljö och friskvård är goda investeringar som leder till ökad trivsel och 

arbetsmotivation, bättre hälsa och färre olycksfall. Luleå kommun ska sträva efter att ständigt 

förbättra arbetsmiljön för sina medarbetare enligt deras arbetsmiljöpolicy. Detta innebär att 

arbetsmiljöaspekter ska beaktas i alla beslut som berör verksamheten. Gällande lagstiftning 

ska ses som ett minimikrav.5 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Johnsson, m.fl. (2003) 
4 Ahlberg (2002) 
5 Luleå Kommuns Arbetsmiljöpolicy 
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Syfte  
För att skapa friskare arbetsplatser är det viktigt att uppmärksamma vad som fungerar bra och 

kartlägga vilka faktorer som har en avgörande betydelse för arbetsplatsen och dess 

arbetstagare ur hälsosynpunkt. 

 

Syftet med denna studie är därför att undersöka och beskriva två arbetsplatser med låg 

sjukfrånvaro. Följande frågor kommer att behandlas: 

• Vad är det som karaktäriserar dessa arbetsgrupper?  

• Vilken kultur har de och hur påverkar den deras arbetssituation?  

 

Uppsatsens disposition 
Studien är disponerad enligt följande. Metodavsnittet tar upp den metodologiska ansats som 

används i studien. Vidare redogörs för de teorier som används vid bearbetning och analys av 

det insamlade materialet. Därefter redovisas en sammanställning från vad respondenterna har 

svarat vid intervjuerna och för att öka förståelsen har även citat tagits med. Avslutningsvis 

knyts hela arbetet ihop genom en analytisk diskussion, följt av en avslutande reflektion. 
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Metod 
 
Urval 
För att få fram arbetsplatser med låg sjukfrånvaro, gjordes ett strategiskt urval med 

kommunens statistik som bas. De använder lönesystemet Respons. I huvudsak har statistik 

från år 2002 använts. Det första urvalet gjordes från detta år. I Luleå Kommun är Barn- och 

utbildningsförvaltningen den största förvaltningen och Socialförvaltningen den näst största. 

Därför var det mest relevant att välja en arbetsplats ur respektive förvaltning. Kriterierna för 

urvalet var att de skulle ha en arbetsledare, det vill säga inte ett delat ledarskap. Urvalet 

baserades också på att arbetsgrupperna inte skulle ha mer än ett sjukfrånvarotillfälle i snitt per 

anställd och år. Detta för att långtidssjukskrivna skulle få en lägre genomslagskraft. 

Långtidssjukskrivna börjar ofta med flera kortare perioder av sjukskrivningar innan de blir 

långtidssjukskrivna. I inledningsstadiet av studien fanns ytterligare ett kriterium, det skulle 

vara arbetsplatser med mer än tjugo anställda. Det är mest förekommande inom kommunen 

att det är mer än tjugo anställda under varje arbetsledare. Med hänsyn till dessa kriterier fick 

vi fram en lista på arbetsställen som motsvarade våra krav. Utifrån denna lista valdes det ut en 

avdelning på ett äldreboende och en skola. Valet av dessa föll sig naturligt eftersom de hade 

lägst sjukfrånvaro. 

 

Räddningstjänsten har låga frånvarosiffror, de personer som anställs är starka och friska. De 

tränar på arbetstid i högre utsträckning än någon annan arbetsplats inom Luleå Kommun. På 

grund av arbetets art sker kontinuerligt hälsokontroller som inte är relevant på andra 

arbetsplatser. Därför valdes denna arbetsplats bort från studien, då den inte representerar de 

mest förekommande arbetsplatserna. Vår handledare från Luleå kommuns personalkontor 

kontaktade respektive arbetsledare från de utvalda arbetsställena, för att få bekräftelse på 

dessa siffror och för att höra om det var möjligt att ta emot oss studenter. På äldreboendet 

mötte det inga hinder alls utan snarare en glädje över att ha blivit uppmärksammad i frågor 

som rör detta ämne. I skolan stötte hon däremot på problem. Skolan stod inför ett 

ledarskapsbyte och dåvarande rektor ville inte starta upp ett samarbete som denne inte kunde 

slutföra. Våra handledare från kommunen gav då förslaget att vi kunde ta med en förskola 

som representant för Barn- och utbildningsförvaltningen. Denna förskola hade varit ute och 

föreläst för andra arbetslag om sin låga sjukfrånvaro. Vi ställde oss först kritiska till detta, 
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eftersom de inte uppfyllde våra kriterier på tjugo anställda eller mer och för att det kunde 

uppfattas som ett urval av uppdragsgivaren.6 Eftersom kommunen inte betalar ut någon 

ersättning för denna studie elimineras dock riskerna för att den färdiga studien anses vara 

”köpt”. Kommunen har ett intresse av hur verkligheten ser ut på arbetsplatser med låg 

sjukfrånvaro, inte att försköna på något sätt.  

 

När vi tittade närmare på arbetsplatsens konstellation såg vi att de liknade äldreboendet på 

flera sätt. De hade en arbetsledare och arbetsplatsen var uppdelade i två "sidor" eller 

avdelningar. Bemanningen under dagtid såg likvärdig ut. På äldreboendet arbetar de skift så 

det är aldrig alla som arbetar samtidigt, eftersom personalen också arbetar kvällar och helger. 

Det är nio personer som arbetar på förskolan och tjugotre personer på äldreboendet. Båda 

arbetsplatserna ligger en bit utanför Luleås centrum. Luleå kommuns totala sjukfrånvarosnitt 

ligger på 49,6 dagar/anställd och år. De höga sjukfrånvarosiffrorna för kommunen kan 

förklaras, genom att om en person är sjukskriven halvdag eller del av dag, räknas det som en 

dag i statistiken. Det kan vara svårt att jämföra med andra kommuner eller företag, om de 

mäter sjukfrånvaro på ett annat sätt. Förskolan hade lägre frånvaro än vad den först tilltänkta 

skolan hade. Förskolan hade år 2001 ett sjukfrånvarosnitt på 9,5 dagar/anställd och år och 

under 2002 hade de 17,2 dagar/anställd och år. Ökningen beror på att två personer hade varit 

sjukskrivna under en period. Avdelningen på äldreboendet hade år 2001 ett snitt på 5,8 

dagar/anställd och år och under 2002 hade de 5,9 dagar/anställd och år. Därför ansåg vi att 

dessa två arbetsplatser tillräckligt väl uppfyllde de uppställda kriterierna och var därför 

relevanta att ta med i studien. 

 

 

                                                 
6 Trost (1994) 
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Sjukfrånvaro 2002
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Metodik 
För att undersöka vad det är som karaktäriserar arbetsplatser med låg sjukfrånvaro kan man 

använda sig av flera metoder. Inom sociologin finns det två metoder som är mest 

förekommande, kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Valet av metod beror på vilken 

som passar till den givna problemställningen. Vill man ha en noggrann beskrivning av ett 

fenomens utbredning eller en statistisk beräkning av sambandet mellan vissa fenomen, väljer 

man den kvantitativa metoden. Där sker mätningarna vanligtvis med enkäter.7  

 

Vill man däremot ha en mer djupgående eller nyanserad beskrivning av fenomenet är den 

kvalitativa metoden mer lämplig.8 Detta görs bland annat genom semistrukturerade intervjuer. 

Där är frågorna strukturerade till en början men respondenterna får tillfälle också att tillägga 

annat som de finner intressant och det ger möjligheter till följdfrågor. I beskrivande 

kvantitativa undersökningar handlar generaliserbarheten om att ge en statistisk försvarbar bild 

av den befolkningsgrupp som undersökningens slutsatser i första hand berör.9 Det 

                                                 
7 Ejvegård (1996) 
8 Trost (1993) 
9 Rosengren, m.fl. (1992) 

Figur 1 
Jämförelse av sjukfrånvaro mellan de undersökta arbetsplatserna, de 
förvaltningar de tillhör och kommunen i sin helhet. 
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angreppssätt som har använts i denna studie är kvalitativt. För att hitta mönster på 

arbetsplatserna, har respondenterna fått definiera begrepp som är relevanta för syftet. Med 

detta kvalitativa angreppssätt har respondenterna utförligt kunnat beskriva och förklara sin 

arbetssituation. 

 

Insamling av data  
Studien har genomförts på organisationsnivå. Genom att intervjua människor i arbetsgruppen, 

arbetsledaren och en utomstående person som har insyn i verksamheten har organisationen 

studerats. Äldreboendet består av tjugotre anställda varav sex personer intervjuades. 

Förskolans personal är nio varav fyra intervjuades. På vardera arbetsplats intervjuades ledare 

och utomstående. Med utomstående menas en person som är involverad i arbetslaget men har 

en annan yrkesroll. Valet av de enskilda respondenterna gjordes inte av kommunen, 

arbetsledaren eller någon annan person, utan av författarna själva. I förväg var det bestämt hur 

många som skulle intervjuas, sedan var det tillfället som gjorde vem som blev tillfrågad för 

intervju. Detta för att bibehålla kontrollen över urvalet. Det är viktigt i alla vetenskapliga 

studier.10 Vid ett första möte innan intervjuerna genomfördes, träffade vi arbetsledaren på 

äldreboendet där vi presenterade oss och syftet med vår studie. Då planerades två dagar som 

skulle passa för att genomföra intervjuerna. Dessa valdes ut för att det skulle vara mycket 

personal på plats. Då skulle varje respondent kunna gå ifrån arbetet, utan att känna att det var 

stressande. Det skulle också finnas ett större antal respondenter att tillgå.  

 

Alla intervjuer har skett på respondenternas egen arbetsplats, dock i ett ostört rum utanför 

avdelningen. Det är viktigt att miljön runt omkring en intervju är lugn och fri från störande 

inslag. Det var också ett medvetet val att göra intervjuerna på respektive arbetsplats och inte 

på Luleå kommuns personalkontor. Detta skulle kunna innebära att respondenterna känner sig 

i underläge och inte ger de mest uppriktiga svaren. Under intervjuerna har båda författarna 

deltagit och observerat vad som framkommit. Främst då genom talet men också noterat 

kroppsrörelser, det vill säga kroppsspråket. Även detta har varit ett medvetet val och 

respondenterna har inte haft något emot att båda författarna var närvarande. Vid intervjuerna 

har en person lett samtalet och ställt frågorna och den andra har gjort stödanteckningar. 

Tanken med den strukturen är att respondenten ska känna sig trygg och att det skapas en lugn 

atmosfär omkring samtalet. Förtroendet är viktigt för att varje intervju ska ge maximalt utfall. 
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Samtliga intervjuer har spelats in på band för att öka validiteten, information går på det viset 

inte förlorad.11 Personalen på förskolan var van att använda bandspelare. Det är ett ofta 

förekommande inslag i deras arbete med barnen. Däremot var personalen på äldreboendet mer 

avvaktande till att tillåta denna dokumentationsform. Alla accepterade dock detta.  

 

På förskolan ansåg de att de inte hade tid för en informationsträff, de ville hellre ha 

informationen presenterad för sig via fax. Den följer inte med som bilaga i studien då den 

innehöll flera namn och telefonnummer. Personalen på förskolan ville att det skulle finnas en 

vikarie som täckte upp när de gick ifrån för intervjun. På äldreboendet gjordes intervjuerna 

under maj månad. Målet var att ha all rådata klar innan slutet av maj, men intervjuerna på 

förskolan ställdes in på grund av Kommunalarbetarförbundets strejk. Dessa gjordes därför i 

september. Samtliga respondenter från respektive arbetsställe intervjuades under en tidsperiod 

av en vecka. Detta för att få en helhetsbild utifrån hur det såg ut under den perioden. 

Intervjuerna varade i ungefär en timme, några kortare och någon lite längre. Intervjuerna 

skrevs sedan ut ordagrant och avpersonifierades så att inga enskilda respondenter skulle 

kunna identifieras i det slutgiltiga materialet. 

 

Råmaterialet har kodats12 och dessa har sedan grupperats under olika rubriker, detta har 

dokumenterats i resultatdelen. Under varje rubrik redovisas först resultatet som berör 

äldreboendet och sedan resultatet som berör förskolan. Arbetsledare och rektor samt 

utomstående har vävts in i övriga respondenters svar. I analysavsnittet har vi grupperat 

rubrikerna tre och tre, i den ordningsföljd de kommer i resultatdelen och bearbetat resultatet 

från båda arbetsplatserna tillsammans. Detta för att minska antalet rubriker och för att göra det 

lättare att läsa.  

 

Förförståelse 
Under inledningsstadiet av denna studie deltog vi i en konferens anordnad av Svenska 

industritjänstemannaförbundet i Stockholm. Konferensen hette Arbete & Hälsa och handlade 

om långtidsfriska arbetsplatser och medarbetare samt hur man kan arbeta för att skapa en 

hälsosam arbetsmiljö. Några av deltagarna var Jonny Johnsson, företagsläkare på Stora Enso 

                                                                                                                                                         
10 Hellevik (1996) 
11 Trost (1993) 
12 Branthe (1982) Kod är ord som delar upp materialet i gemensamma kategorier och gör det lättare att bearbeta 
intervjumaterialet. 
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och Bodil Jönsson, författare till flera böcker kring detta ämne. Det var en inspirerande och 

givande dag, som gav uppslag till intervjufrågor. Innan frågorna utformades har vi gjort en 

litteraturgenomgång inom ämnesområdet. Detta har till stor del skett via Internet, där det finns 

en mängd intressanta projekt och studier gjorda i detta ämne.13 I dagsläget finns det dock mest 

skrivet om sjukskrivning och dess orsaker, vilket inte ingår i studien.  

 

Överallt talas det om den alarmerande höga sjukfrånvaron, vilket gör det lätt att falla in i 

dessa banor. Uppsatsen fokuserar enbart på det friska och orsaker till varför dessa 

arbetsplatser har låg sjukfrånvaro. Våra handledare från kommunen har också bidragit med en 

hel del material, främst statistik och kommunala policydokument. Vår vetenskapliga 

handledare på universitetet har väglett oss till relevant litteratur i ämnet. De berörda lokala 

fackliga organisationerna, Svenska kommunalarbetarförbundet och Svenska 

kommunaltjänstemannaförbundet informerades i inledningsstadiet av studien. Detta gjordes 

därför att det var deras medlemmar som skulle komma att ingå i studien. Fackförbundens syn 

på medlemmarnas låga sjukfrånvaron bidrar också till en förförståelse ur en annan vinkel. Det 

som framkom vid denna träff, resulterade i en del intervjufrågor. Vi som författare har egen 

förförståelse då vi arbetat inom kommunen under många år och tillhört respektive förvaltning. 

Detta har gett oss god kännedom om kommunens organisation, vilket har varit till gagn för 

detta arbete. 

 

Efter inläsning av den litteratur som fanns att tillgå i ämnet framgick det att arbetsplatser med 

låg sjukfrånvaro tar kontakt med företagshälsovården i högre utsträckning än de som har hög 

sjukfrånvaro. Därför beslutades det att en intervju med kommunhälsan var det som kunde 

bekräfta eller falsifiera den teorin. Denna intervju gjordes efter att resultatet från 

arbetsplatsintervjuerna var färdigt. Det resultat som framkommit användes till 

frågeställningarna, intervjun gjordes i november vilket redovisas under en egen rubrik i 

resultatdelen. 

 

                                                 
13Bland annat har Prevent har gjort en stor undersökning av friskfaktorer i arbetslivet. Dessa har presenterats i 
boken med samma namn som utkom hösten 2003. Abrahamsson, m.fl. (2003) 
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Etiska ställningstaganden 
Arbetsgången och upplägget innan intervjuerna utfördes utgick från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer.14 Den framhåller fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa 

krav är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet. 

Respondenterna ska informeras om deras uppgift i uppsatsen och vilka vilkor som gäller för 

deras deltagande. De bör informeras om att deras deltagande är frivilligt och om deras rätt att 

avbryta. I informationen ska det också ingå vem som är ansvarig och vilken institution 

forskarna kommer från. Det är också önskvärt att informera hur och var resultatet kommer att 

presenteras. Respondenten har rätt att själv bestämma om, hur länge och på vilka villkor de 

ska deltaga. De ska kunna avbryta sin medverkan utan att det medför negativa konsekvenser. 

De uppgifter som framkommer under undersökningen skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Alla uppgifter ska lagras och avrapporteras på ett sådant sätt 

att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. De uppgifter som framkommer om 

enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. De får inte användas, utlånas 

för kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften. Forskare får inte låna ut eller sälja 

uppgifter som framkommit. 

 

Vid första informationsträffen på äldreboendet och i utskicket till förskolan informerades 

respondenterna om deras anonymitet och att ingen annan än författarna kommer att ta del av 

intervjumaterialet. Innan intervjuerna utfördes informerades personalen om studiens innehåll 

och det arbetssätt som används vid en kvalitativ studie. De informerades också om att de 

skulle vara helt anonyma som personer. Samtliga gav sitt godkännande till att namnet på 

deras arbetsplats nämndes i uppsatsen, det var i deras tycke enbart positivt. Vi har dock valt 

att inte ta med arbetsplatsernas namn i studien då det inte har vetenskaplig relevans.  

 

Vid dokumentationen avpersonifierades materialet, det vill säga att de namn som framkommit 

har tagits bort och annat som sagts av mer personlig karaktär. Det kommer inte att synas i den 

färdiga uppsatsen vad var och en har sagt, men de enskilda respondenterna kan känna igen sig 

i de citat som använts. Innan varje intervju startade informerades respondenterna ytterligare 

en gång om deras anonymitet. Vid några tillfällen framkom information som respondenterna 

uttryckligen bad om att detta inte skulle finnas med i resultatet. Detta var bland annat 

                                                 
 
14 Esaiasson, m.fl.(2002)  
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information av den mer personliga karaktären. Detta har givetvis respekterats, dessa stycken 

har ej heller dokumenterats på papper, utan finns bara på kassettbanden. När uppsatsen är 

godkänd och klar kommer allt råmaterial det vill säga kassettband och intervjuutskrifter, att 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av det.  

 

Tillförlitlighet –validitet och reliabilitetsdiskussion 
Med utgångspunkt från studiens syfte samt den teoretiska referensramen, valdes begrepp ut 

som sedan användes till att utforma intervjufrågorna.15 Frågorna inleddes bland annat med 

varför, hur och när för att få respondenterna att ge mer beskrivande svar. Frågor som kunde 

besvaras med ja och nej har helt uteslutits. De begrepp som genomsyrar studien har 

respondenterna själva fått definiera, exempelvis ”vad är friskvård för dig?” Begreppet 

friskvård förklaras då utifrån varje respondents egen uppfattning. Därigenom har begreppen 

förklarats på olika sätt. Om frågorna hade varit mer styrda hade resultatet blivit annorlunda, 

eftersom författarnas egen definition av begreppen inte med säkerhet kan antas stämma 

överens med respondenternas. Frågorna har varit många och skiftande för att täcka in alla de 

faktorer som kan ha en avgörande betydelse till varför människor har låg sjukfrånvaro. Ett 

enkelt sätt att definiera validitet är att validitet handlar om trovärdighet. I kvalitativa metoder 

finns det dock svårigheter med att säga att en studie har reliabilitet. Trost menar att det är 

malplacerat att prata om validitet och reliabilitet när man gör kvalitativa undersökningar. Med 

god reliabilitet menas det att om man gör om samma undersökning vid ett senare tillfälle ska 

man komma fram till samma resultat. Personer kan svara olika på samma fråga om man frågar 

en annan dag eller tidpunkt. Kvalitativ metod används ofta då man vill undersöka 

förändringar, upplevelser och beskrivningar av olika slag, därför blir diskussionen om god 

reliabilitet ointressant.16 

 

Vid vår undersökning har alla intervjuer gjorts under en begränsad tid och samma frågor har 

ställts till alla personer. Vi har använt oss av tre olika frågeformulär. Arbetsledaren och 

rektorn17 har fått likadana frågor som är anpassade för deras roll, likaså de utomstående vid 

vardera arbetsplats. Respondenterna från de två arbetsgrupperna har fått frågor som är 

anpassade till dem. Alla respondenter ger i stort sett samma svar på våra frågor, redan efter 

                                                 
15 Se bilaga 1 
16 Trost (1993) 
17 Se bilaga 1 
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några intervjuer framkom det inget nytt och svaren kändes mättade. Alla intervjuer som var 

tänkt att genomföra har genomförts. Tanken med att intervjua människor i olika 

yrkeskategorier och med olika kopplingar till arbetsgrupperna var att få en bred bild som 

stärker studien ytterligare. Studien får automatiskt en forskningstriangulering18, då den har två 

författare med olika syn på forskningsproblematiken i studien, eftersom vi författare tidigare 

har arbetat inom respektive område, barnomsorg och äldreomsorg. Det har medvetet 

diskuterats att det kan vara för och nackdelar för studien. Fördel för att man känner till 

organisationen, nackdel för att man kan ha förutfattade meningar. Detta har dock enligt vår 

uppfattning ytterligare stärkt studien. Vardera författare har känt till de olika arbetssätt som 

förekommer och kunnat förklara det för den andra. Det är tydligt att det förekommer 

branschrelaterade koder av olika slag, eftersom vi har känt igen oss i de olika situationer som 

respondenterna beskrivit. Vi har dock inte arbetat på de arbetsplatser som ingår i studien. 

Studien har också en viss metodtriangulering19 då vi har gjort intervjuer på olika 

organisationsnivåer . Vidare har resultatet analyserats och kopplats ihop med ett antal teorier 

som styrker studien. Då allt material från intervjuerna har spelats in på band och skrivits ut 

noggrant minskar risken för feltolkningar och missförstånd. Vid varje intervju har det också 

förts kompletterande anteckningar. 20 Därför anser vi att tillförlitligheten i denna studie är hög.  

 

Denna studie och dess resultat kommer inte att resultera i några allmängiltiga förklaringar till 

varför arbetsplatser har låg sjukfrånvaro. Den kvalitativa metoden utmynnar i resultat som 

kan beskriva hur något kan förhålla sig just nu inte hur det förhåller sig överallt jämt.21 

Däremot kan man fastställa att resultatet som framkommit gäller för dessa grupper. Vårt syfte 

med uppsatsen har aldrig varit att göra en jämförande studie utan bara beskriva hur det ser ut 

just på dessa arbetsplatser som har låg sjukfrånvaro.  

 

 

 

 

                                                 
18 Ejvegård (1996)Yin (1994) Miles, m.fl. (1995) 
19 Yin (1994), Miles, m.fl. (1995) 
20 Yin (1994), Miles, m.fl. (1995) 
21 Rosengren, m.fl. (1992) 
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Teoretisk referensram 
 
Kultur 
När man talar om kultur, tänker många på teater, konst eller musik. Det är en del av kulturen 

som ofta kallas ”finkultur”. När begreppet kultur används inom samhällsvetenskapen ingår 

fler företeelser men även finkultur. Kulturen inbegriper människors levnadssätt i ett samhälle 

eller i en viss samhällsgrupp. Det kan synliggöras genom hur man klär sig, arbetssättet, seder 

och bruk eller attityder och värderingar. Ingen kultur kan existera utan ett samhälle, men och 

andra sidan kan inte ett samhälle finnas utan en kultur.22 Abrahamsson och Andersen 

definierar kultur som den uppsättning uppfattningar, vanor, kunskap och praxis som utgör det 

mest accepterade eller allmänna beteendet i organisationen eller samhället.23  

 

Vi lär oss vår kultur genom socialisationen, som utgör den process varigenom barnen via 

kontakter med andra människor gradvis blir medvetna varelser samt skaffar sig kunskaper och 

färdigheter som passar in i en viss kultur. På samma sätt får vuxna människor lära sig, det vill 

säga socialiseras in i varje ny arbetsplats de avser att arbeta på. Varje organisation har sin 

egen kultur.24  

 

Abrahamsson m.fl. menar att socialiseringsprocessen i arbetslivet omfattar tre faser. 

Initialfasen, den karaktäriseras av de normer och förhållningssätt som den nyanställde har när 

denne för första gången kommer i kontakt med den nya arbetsplatsen. Mötesfasen, uppstår då 

den nye kommer i kontakt med sina arbetskamraters normer och de värderingar som finns 

inom organisationen. I denna fas kan den nyanställde uppleva att det finns stora motsättningar 

mellan de egna och arbetskamraternas normer och värderingar att denne känner att det är bäst 

att lämna organisationen. Metamorfasen, då den nyanställde tar till sig den kultur som råder 

på arbetsplatsen och själv blir bärare av den. Då har den nyanställde socialiserats in i 

arbetsplatsens kultur, det vill säga blivit en del av den sociala miljön inom arbetsplatsens 

organisation.25  

 

                                                 
 
22 Giddens (1998) 
23 Abrahamsson, m.fl. (2000) 
24 Giddens (1998) 
25 Abrahamsson, m.fl. (2000) 
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Kultur uppstår då människor arbetar tillsammans under en längre tid för att lösa 

arbetsuppgifter och för att nå de gemensamma målen. Då skapas normer och uppfattningar 

om arbetet och samarbetet. Dessa normer och gemensamma uppfattningar är till exempel vad 

som kan räknas som en rimlig arbetsinsats, vilken kvalité arbetet ska ha eller vad som är rätt 

och fel. Dessa normer som påverkar beteendet i organisationen kommer från tre nivåer: från 

individerna, från gruppen och från det intilliggande samhället. En social grupp kan definieras 

som två eller flera människor som är ömsesidigt beroende av varandra. En grupp är inte bara 

en samling individer utan de har en mängd relationer sinsemellan. En organisation kan 

därmed betraktas som en grupp. Det finns två typer av grupper inom organisationsteorin som 

är intressanta att särskilja. Det är formella och informella grupper. Den formella gruppen är en 

samling individer som har bestämda mål för sin existens. De har bestämda arbetsuppgifter och 

regler som är uppsatta för att främja verksamheten. De informella grupperna är de som 

tillkommit utan planering eller resultatstyrning. Vidare finns det också sekundärgrupper och 

primärgrupper. En sekundärgrupp fortsätter att existera även om en del av medlemmarna byts 

ut eller slutar. En organisation kan därmed sägas vara en sekundärgrupp. En primärgrupp är 

däremot beroende av de medlemmar som ingår. Det är tillexempel familjen eller en grupp av 

vänner, men kan också vara en mindre arbetsgrupp. Som det tidigare sagts, har därför alla 

organisationer sin egna speciella kultur.26  

 

Gruppstruktur och grupprocess skapar en gruppkultur. Gruppstruktur är hur gruppens 

uppbyggnad ser ut, med mål, yttre ramar, normer, roller, relationer, makt och inflytande. 

Björn Nilsson definierar gruppstruktur som ett nätverk av roller och status, ett slags manus för 

vad som kan hända. Struktur handlar mer om vad som finns, medan process mer rör hur det 

sker. Grupprocess är vad som händer i en grupp, hur man uppför sig och vilka konsekvenser 

medlemmarnas handlande får. Detta tillsammans är det som kallas gruppkultur. Gruppkultur 

är gruppens mest typiska sätt att vara och handla på. Den består av medlemmarnas syn på sig 

själva, gemensamma kunskaper, erfarenheter, vanor och värderingar.27  

 

 När organisationer gör saker är det alltid människorna i den som agerar. Organisationer har 

regler och resurser, men kan varken gå eller tala. En organisation är en planmässigt inrättad 

                                                 
 
26 Nilsson (1993) 
27 Nilsson (1993) 
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sammanslutning av personer som samarbetar i avsikt att nå vissa mål.28 Man kan säga att 

människor handlar på organisationens vägnar. Den som utför handlingen är en mänsklig 

individ, men handlingen är ändå organisatorisk. Man kan kalla det för ”organisatoriska 

kentaurer”29, den är delvis människa delvis organisation. Människor gör ibland saker för 

organisationens skull, de kan inte helt och hållet bestämma över sitt eget handlande. De måste 

rådfråga arbetskamrater, chefer eller högsta ledningen om någonting annorlunda ska göras. 

Interaktion mellan människor på en organisations vägnar präglas av närhet men kan dock ske 

utan att personliga känslor styr handlandet i allt för stor utsträckning. Det finns alltid en del i 

interaktionen som är mänsklig, det går inte helt att koppla bort.30  

 

De personliga egenskaper som efterfrågas vid inledningsstadiet av en anställning bör i största 

möjliga mån passa ihop med organisationens värderingar och därmed kultur. Det brukar 

kallas, att hitta rätt man till rätt plats. Som tidigare nämnts kan socialiseringsprocessen också 

fungera som den tid då personliga egenskaper kan flätas ihop med organisationen. Det finns 

också en motsatt strategi för att få organisationen att gå framåt. Man kan skapa rutiner som är 

helt oberoende av vilken person som utför uppgiften. Till exempel Webers byråkratibegrepp, 

han menar att en byråkrati fungerar bättre desto mindre personberoende den är.31  

 

Kulturen är något som kan bestå trots att individerna inom organisationen byter positioner 

eller till och med slutar sin anställning och lämnar plats för nya medlemmar. Det finns en hel 

del faktorer som bidrar till att kulturen bibehålls. Vid anställningsförfarandet väljs inte 

personer ut bara på deras faktiska kunskaper, det vill säga det som krävs i utbildningsväg utan 

även de personliga egenskaper som anses vara de mest lämpade för att passa in i 

organisationen. Den högsta ledningen eller arbetsledarens handlingar är viktiga för att 

bibehålla den kultur som råder. Deras normer och värderingar skapar det klimat som är det 

mest accepterade. Det kan till exempel vara de tider som de väljer att arbeta eller deras sätt att 

visa att de bryr sig om de anställda. Detta fortplantar sig nedåt i organisationen, ledningen 

sätter ribban på den nivå som de finner vara lämpligt för organisationen. De medarbetare som 

inte passar in och delar organisationens värderingar eller attityder avlägsnas så småningom. 

Kulturen kan ytterligare förstärkas och därmed bibehållas längre med olika typer av medvetna 

                                                 
28 Abrahamsson, m. fl. (2000) 
29 Ahrne, m.fl (1999,17) 
30 Ahrne, m.fl (1999) 
31 Ahrne, m.fl (1999) 
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val från ledning eller grundare. Det kan till exempel vara val av byggnader eller utformning 

av inredning och annan interiör. Det är också vanligt förekommande att man utarbetar en 

filosofi för hur organisationen ser på det övergripande arbetet32. Detta kan exempelvis vara 

”den goda vardagen” eller ”patienten i centrum”, något som ofta förekommer i kommun och 

landsting. 

 

Kultur kan definieras på många sätt, men gemensamt är inriktningen på något som är inlärt, 

ömsesidigt delat, tvingande och har inbördes relaterade symboler och värden. Kulturen tycks 

legitimera och försvara alla sina klassifikationer och koder. Kulturen är en mänsklig produkt 

något vi skapar och ständigt förändrar. Människor som lever under samma vardagsvillkor blir 

lika varandra, tycker och tänker på liknande sätt. När det talas om att ”det sitter i väggarna” är 

det en kultur som skapats av gruppen.33  

 

Normsystem –regler och rutiner 
Giddens beskriver en struktureringsteori där samhället konstrueras genom förhållandet mellan 

sociala strukturer, institutioner och handlande individer. Han menar att genom förhållandet 

mellan individ och struktur är regler och resurser föränderliga, dessa är både en resurs och en 

begränsning. Människan har en förmåga att reflektera och reglera sin handling. Individen 

kanske inte alltid reflekterar över sin handling, men kan oftast lämna någon form av 

förklaring till sitt handlingssätt.34 I analysen kommer inte hela struktureringsteorin att 

appliceras däremot en del begrepp som ingår i den.  

 

För att en personalgrupp skall fungera måste de följa regler, resurser och rutiner. Dessa utgör 

ett kitt som håller samman gruppen. Människors möten på arbetsplatsen regleras genom olika 

mekanismer och regler. De regler som styr den sociala interaktionen tolkas och används i det 

dagliga flödet av möten mellan människor. Giddens kallar det ”durée”35. Människor lär sig att 

tolka och förstå vad andra menar via kroppsspråk eller beteenden och förstår på det sättet vad 

som är passande i vissa situationer. Dessa individuella tolkningar kallar Giddens "takt”36. 

Regler kan delas in i informella och formella regler. Giddens menar att det är viktigast med de 

                                                 
32 Abrahamsson, m.fl. (2000) 
33 Angelöw (1991) 
34 Giddens (1984) 
35 Giddens (1984, 3) 
36 Giddens (1984, 75) 
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informella reglerna. De informella är outtalade föreskrifter som uppstår i den vardagliga 

interaktionen. De informella reglerna är sällan nedskrivna och kan vara vardagsregler eller 

beteenden som man inte tänker på. Det är inte förrän de bryts som man märker att informella 

regler finns. Dessa skapas i den kultur vi lever och är i. Den formella är exempelvis 

arbetstider eller arbetstagarens rättigheter och skyldigheter, dessa är opersonliga och strävar 

efter att uppfylla specifika mål. Regler förmedlas vanligen genom språket.37  

 

Resurser delas in i ”allokativa” och ”auktoritativa”.38 Allokativa resurser handlar om de 

kapaciteter som kan påverka den materiella omgivningen. Ekonomi har en stor betydelse för 

de allokativa resurser individer kan påverka. Auktoritativa resurser handlar mer om vilka 

kapaciteter som kan styra och kontrollera människor. Politiskt inflytande har betydelse för hur 

en struktur ser ut på arbetsmarknaden, vilket kan ses som auktoritativ resurs. Dessa resurser 

handlar om makt där människors förmåga är att påverka och förändra ett socialt skeende. 

Inflytande har anknytning till denna makt. Människors förmåga att påverka beror på hur stora 

möjligheter man har genom resurser och makt att förändra sociala skeenden.39 Inflytande är en 

viktig faktor för arbetstrivsel vilket i sin tur kan påverka sjuktalen. 

 

Det mänskliga medvetandet består av tre delar det ”praktiska ”, ”diskursiva”, och ”omedvetna 

medvetandet”.40 Praktiskt medvetande styrs av minnen och brukar också kallas tyst kunskap. 

Tyst kunskap tas för given och ses som en tradition som gör det lätt att bestämma sig för hur 

man skall gå tillväga. Till exempel att man brukar lösa vikariefrågan på specifikt sätt när 

någon är sjuk, och det fungerar bra, då gör man på samma sätt nästa gång. Det diskursiva 

medvetandet utgör en inre dialog. Det omedvetna medvetandet styrs av en handling med 

omedvetna motiv. Det kan vara något som hänt i ens barndom som gör att handlandet sker på 

ett speciellt sätt. Det kan vara en stark reaktion, vilket personen inte förstår, varför den 

reagerar på det viset. Personen blir aggressiv, apatisk eller handlingskraftig vid ett besked om 

organisationsförändringar som upplevs hotfullt eller obehagligt. Det finns en outtalad social 

praxis i den vardagliga miljön, en slags tradition att medarbetare skall eller bör handla på ett 

visst sätt. Detta självklara är så klart att man inte ens behöver tänka på det, ett slags 

reflexmässigt handlande. Individer och grupper utvecklas i reflexiv interaktion med varandra 

                                                 
37 Giddens (1984) 
38 Giddens (1984, 33) 
39 Giddens (1984) 
40 Giddens (1984, 44-45) 
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och omgivningen. En individ är därmed en aktiv meningsskapare som påverkar de strukturer 

han eller hon befinner sig i.41 

 

Strukturer och system skapas kontinuerligt genom social handling och bidrar till samhällets 

utveckling och sociala förändring. Handlingarna baseras dock på att alla villkor för dessa inte 

är kända av aktören utan kan leda till oförutsedda konsekvenser. Man skiljer mellan avsiktligt 

handlande och oavsiktligt handlande som i sig hör ihop. Med ett handlande har en kommun 

exempelvis tänkt dra ner personalen i en förvaltning för att klara ekonomin. Det oavsiktliga 

handlandet blir då att ett mindre antal människor måste arbeta hårdare, vilket för med sig att 

fler i förlängningen sliter ut sig och mest troligt blir sjukskrivna. Följaktligen påverkas 

arbetsmiljön negativt. Detta leder till att personalkostnaderna stiger på sikt och att det man 

drog in på ett ställe, kan komma att kosta mer på ett annat. Giddens menar att man inte kan 

förutse ett handlande. Människan gör saker på rutin och kan inte tänka på allt. Giddens menar 

också att identiteter och roller ständigt konstrueras och omformas då man möter andra i den 

dagliga sociala interaktionen. Individens enskilda handlingar påverkas av ett stort antal 

faktorer, vilket inverkar på vad handlingen får för konsekvenser i arbetsgruppen.42 

 

Trygghet 
Giddens beskriver ”Ontologisk trygghet” 43 som känslan av att det finns en kontinuitet och 

ordning i händelserna, det innefattar också det som inte finns inom synhåll för individen. En 

stor del av vardagsrutinerna handlar om att utveckla rutiner för en ontologisk trygghet. Man 

vill hitta och utveckla rutiner som gör att vi kan lita på vår omgivning. En grundläggande 

trygghet skapas tillsammans med våra närmaste arbetskamrater. Kommunikation mellan 

individer är ett viktigt verktyg i gruppens samarbete. En bra kommunikation behövs för att 

man skall kunna fatta beslut, lösa problem, sköta och förmedla information. Man upplever en 

förlust av ontologisk trygghet vid kritiska situationer som hotar rutiner. Exempelvis när 

chefen kommer på ett personalmöte och säger att det kommer att bli neddragning av personal. 

Då uppstår ett kritiskt läge och personalen upplever en kris.44  

 

                                                 
41 Giddens (1984) 
42 Giddens (1991) 
43 Giddens (1991, 275) 
44 Giddens (1991) 
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I det interaktiva samspelet utvecklas roller i gruppen. Rollen ger personen oftast den tillit till 

sig själv och trygghet som behövs för att handla på ett visst sätt. Individen upplever att 

han/hon har gruppens förtroende för sitt agerande och att övriga i gruppen accepterar 

honom/henne som en kompetent och pålitlig person. Gruppen har på så sätt skapat en mängd 

inre rutiner och regler som talar om hur medarbetare på bästa sätt skall umgås och genomföra 

sitt arbete på ett effektivt sätt. Handlandet genomförs på ett standardiserat sätt med hjälp av 

regler och rutiner. Arbetstagaren behöver inte så fort han/hon skall göra något ifrågasätta, 

tänka till och anstränga sig för att utföra ett arbetsmoment. Den ontologiska tryggheten 

medför att arbetsgruppen trivs och känner sig till freds med sitt arbete. En sammanhållning 

uppstår och alla känner sig behövda.45 Tillsammans bygger de upp en gemensam tradition 

som passar dem. Man vet vilka regler som gäller och alla har fått en roll i arbetslaget. Man vet 

vem som är tystlåten, alltid glad, butter eller initierar nya idéer. Dessa roller kan vara många 

fler, men man vet varandras plats i gruppen. Det bildas rutiner, man sitter på samma plats i 

fikarummet och det upplevs tryggt. Kontinuitet på arbetsplatsen kan vara positivt för 

arbetsprestationen.46  

 

En grupp har en sammanhållning då alla erkänner de gemensamma målen och dess 

attraktionsvärde. Det behov individen har av gruppen kan vara ett behov av vänner, prestige 

eller meningsfullt arbete. Gruppens sammanhållning är avgörande för hur effektiv den är i sitt 

arbete.47  

 

Arbetsgruppen är en väsentlig faktor för den psykosociala arbetsmiljön. Arbetslivets kvalitet 

och effektivitet avgörs av människorna i arbetsgruppen. Det finns ett stort antal gruppteorier 

vilket beskriver hur man bygger upp en gemenskap och trygg atmosfär inom arbetsgruppen.48 

Gruppen går igenom olika faser med lugna perioder emellanåt, dessa är föränderliga över tid. 

Börjar eller slutar någon i gruppen startar processen om igen. I stort kan man säga att gruppen 

går igenom en fas för att lära känna varandra, sedan börjar man nöta på varandra och har 

åsikter som man vågar uttala vilket kan vara obehagligt, i nästa fas flyter allt på med 

gemensamma rutiner och regler. Denna process flyter på i en cirkulär bana och är föränderlig. 

                                                 
 
45 Giddens (1991) 
46 Nilsson (1993) 
47 Giddens (1991) 
48 Nilsson (1993) 
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Om en arbetsgrupp stannar kvar för länge i någon av faserna är det en fara för tryggheten. 

Individerna känner sig inte trygga utan känner ett obehag, vilket motverkas med bland annat 

en öppen kommunikation.49 I en väl fungerande arbetsgrupp är kommunikationen öppen och 

spontan. I en grupp som befinner sig i en försvarssituation är kommunikationen begränsad. 

Man kan inte eller det passar sig inte att säga vad som helst utan man måste vakta sina ord så 

att de inte kan missuppfattas av de andra i gruppen. Granér menar att det är som ett 

blodomlopp där blodet är kommunikationen och det är viktigt att det kan flyta utan hinder. 

Dessa hinder liknas vid proppar eller förkalkningar. Utan öppen kommunikation kan 

konflikter lätt växa sig stora på kort tid.50 

 

Ledarskap 
Ledarskap är det beteende som en eller flera individer i en grupp, organisatorisk enhet eller 

organisation uppvisar och som gäller systematisk påverkan på de andra med avsikt att 

gruppen eller organisationen skall lösa bestämda uppgifter och nå bestämda mål.51 För att 

förstå människan som samhällsvarelse intresserade sig Weber för vilken betydelse arbetet 

tillmättes. Före industrialismen sågs arbete som brödföda och livets nödvändighet. I det 

kapitalistiska samhället däremot har arbetet blivit något annat än en nödvändighet. Allt 

samhällsliv är förknippat med makt och maktutövning. Makt innebär att en person får sin vilja 

igenom och blir åtlydd. Om makten överensstämmer med de värderingar som de som skall 

ledas har eller om den anses vara nödvändig ökar sannolikheten för legitimitet. Ledaren 

erkänns då en legitim auktoritet. Weber talar om tre typer av legitim auktoritet: Karismatisk, 

bygger på ledarens personliga utstrålning och personlighet. Traditionell, kommer av arv och 

tradition eller följer yrkesrollen och bygger på vardagliga erfarenheter om vem som har och 

brukar ha rätten att bestämma och styra. Legal, sammanställs med en formell position med 

avgränsat kompetensområde och regler. Dessa kategorier utesluter inte varandra, ledaren kan 

inneha alla tre formerna.52  

 

Det finns en stark koppling mellan organisation och ledarskap. En organisation är alltid 

beroende av ledning och övergripande beslut för att arbetsdelning och mål skall nå bästa 

resultat. Ledaren arbetar i en struktur och finner lösningar som både kan vara begränsningar 

                                                 
49 Nilsson (1993) 
50 Granér (1991) 
51 Abrahamsson, m.fl. (2000) 
52 Weber (1983) 
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och möjligheter inom organisationsstrukturen. Ledarskapet berör interaktionen mellan 

medlemmar av organisationen utöver ledarens egen grupp. Ledaren är ansvarig för att 

producera resultat i förhållande till organisationens mål, att vara effektiv, men det är 

medarbetarnas arbetsinsats och gruppens handlingar som kan ge resultat. Gemensamt kan 

ledaren och dennes arbetsgrupp vara effektiv och nå de mål som är satta. Ledarskapet 

omfattar flera delar där mål, måluppfyllelse, grupper eller organisation, struktur och 

mellanmänsklig interaktion innefattas. Ledarens uppgift är att organisera, planera, vägleda 

och motivera samt kontrollera verksamheten. Atmosfären på arbetsplatser kan variera enormt, 

där arbetet utförs på olika sätt, umgängesformerna och arbetsinsatserna varierar trots samma 

förutsättningar. Organisationerna har olika kulturer. Det beror på att individerna på 

arbetsplatsen har olika intressen, värderingar och erfarenheter. Det skapar olikheter mellan 

likvärdiga arbetsplatser. Stor personalomsättning kan leda till problem i organisationens 

stabilitet och kultur. Arbetsgruppen skapar tillsammans gemensamma mål, kvalitet på arbetet 

och vet vad som är rätt och fel, en slags praxis på arbetsplatsen. Denna kultur påverkar de 

aktiviteter och processer som finns på arbetsplatsen. Ledarens roll och interaktion med 

medarbetarna skapas i denna kultur.53  

 

Det är viktigt att kunna skapa organisatoriska förutsättningar för ett konstruktivt ledarskap, 

där ledning och chefer har en möjlighet att främja välbefinnande. Konstruktivt ledarskap 

innefattar grundläggande delar som delaktighet, att vara stödjande och uppmuntrande men 

även vara en god förebild. Det finns undersökningar enligt Angelöw som visar på att 

arbetsmiljön på arbetsplatsen beror på ledaren. För att ledaren ska kunna göra ett bra 

arbetsmiljöarbete bör det inte vara fler än trettio underställda. Annars är det orimligt att kunna 

utveckla ett konstruktivt ledarskap.54  

 

Delaktigt ledarskap är att göra medarbetarna delaktiga, genom att delegera ansvar och 

befogenheter. Att släppa in sina medarbetare och ge dem ansvar är viktigt. För att 

organisationen ska fungera väl krävs det att medarbetarna upplever att det är meningsfullt att 

försöka påverka och komma till tals. Gemensamma mål för att dra åt samma håll är 

eftersträvansvärt. Organisationsstrukturen är en faktor som ska vara tydlig och man skall veta 

                                                 
53 Abrahamsson, m.fl. (2000) 
54 Angelöw (2002) 
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hur besluten tas för att känna ansvar. Det gör medarbetarna delaktiga i verksamheten.55 För att 

ledarskapet skall bli framgångsrikt och konstruktivt bör ledaren uppmuntra och stödja sina 

medarbetare. Det ger bland annat positiva förväntningar som skapar motivation, arbetsglädje 

och bidrar till bra arbetsinsatser. Ledarskapet fungerar bra när ledaren ger tillfälle till samtal 

och hjälper till vid svårigheter i arbetet. Om ledaren ger fyllig och bra information angående 

verksamheten, dess mål och behov ger det delaktighet och förståelse. Det är lätt att 

uppmärksamma fel och brister men sällan talas det om när saker och ting fungerar bra i det 

dagliga arbetet, därför är det viktigt att det ges feedback när personalen gör ett bra arbete.56 

 

När ledaren fungerar som god förebild, kan det vara normgivande på arbetsplatsen. Ledaren 

bör vara medveten om att handling är kraftfullare än ord. Om samstämmigheten mellan ord 

och handling hanteras tydligt, blir ledarskapet mer trovärdigt. En tillgänglig ledare med öppen 

dörr för den som vill prata upplevs positivt. En ledare som är lyhörd och öppen för dialog 

skapar förutsättningar för bra kommunikation i arbetslaget. Förståelsen ökar om ledaren har 

god kunskap om hur människor fungerar och reagerar. Positivt arbetsklimat främjar 

engagemanget i arbetet och sammanhållningen i gruppen.57 Om ledaren uppmuntrar, 

stimulerar och ger konstruktiv kritik till medarbetarna skapas laganda. Om ledaren har fokus 

på vad som gick snett, inte på vem som gjorde fel, uppfattas ledaren inneha social kompetens, 

vilket är viktigt för ett bra ledarskap.58  

 

Det finns många varianter av ledarskapsstilar exempelvis demokratiskt ledarskap, låt-gå 

ledaren och auktoritärt ledarskap. Den auktoritäre ledaren inger ordning och reda med 

järnhand, vilket kan ge trygghet men också rädsla och osjälvständighet för arbetsgruppen. 

Ledaren tar besluten, fördelar arbetet och håller distans till arbetsgruppen. Den demokratiska 

ledaren låter arbetsgruppen vara delaktig i planeringen av organisationen på arbetsplatsen. 

Besluten fattas tillsammans och ledaren förväntar sig ansvar av alla. Ledaren samarbetar 

aktivt med arbetsgruppen och är mån om att stödja och stimulera kommunikationen inom 

gruppen. Låt-gå ledaren representerar ett passivt ledarskap. Ledaren ger upplysningar och råd 

                                                 
55 Angelöw (2002) 
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57 Angelöw (2002) 
58 Maltén (2000) 
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när han eller hon blir tillfrågad. Rollen som låt-gå ledare blir passiv och tillbakadragen och 

gör att arbetsgruppen får klara sig själv i mångt och mycket.59  

 

Sjuknärvaro, dold sjukfrånvaro och sjukfrånvaro 
Hälsa kan vara svår att få en överblick över. Det finns tre sorters sjukfrånvaro ersatt 

sjukfrånvaro, dold sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Ersatt sjukfrånvaro är när man är borta från 

arbetet och får sjukersättning. Dold sjukfrånvaro menas sådan frånvaro som inte syns i 

frånvarostatistiken som ersatt sjukfrånvaro. Det kan vara att den anställde har tagit semester 

istället för sjukskrivit sig, använt kompensationsledighet eller tagit annan ledighet som döljer 

sjukfrånvaron. Sjuknärvaro innebär att man arbetar trots att man är sjuk och egentligen borde 

vara sjukskriven. Dessa tre former finns på alla arbetsplatser. De konsekvenser arbetsgruppen 

får om någon är på arbetet som sjuknärvarande blir att hela arbetsgruppen arbetar hårdare och 

hjälper den som har nedsatt arbetsförmåga. Risken är också stor att den sjuke går för länge 

med symtom, innan vård och rehabilitering blir nödvändig. Liukkonen menar att främsta 

motivet till att semester ersätter sjukfrånvaro, är ekonomisk förlust vid karensdag. Om 

arbetsledare tillåter personalen att byta ut karensdagar, blir en sådan utveckling i längden 

utmattning och långtidssjukskrivning.60 
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60 Liukkonen (2002) 
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Resultat 
När man kommer in på äldreboendet möts man av en hemtrevlig atmosfär. Det är ombonat 

med fina gardiner, tavlor, torkade växter och antika möbler. Det är öppna dörrar både till 

arbetsledaren, personalrummet och de boendes rum. Stämningen kan beskrivas som stojig och 

glad. När man kommer in på förskolan möts man av en hemlik miljö. Köksdörren stod på vid 

gavel och det doftade nybakt bröd. I personalutrymmena var det ombonat och fint. I 

personaltoaletten kunde man läsa olika tänkvärda ordspråk. Vi var aldrig in på avdelningarna 

men genom fönstren kunde man se många ”konstverk” av allehanda slag. I hallen mellan 

avdelningarna hade anslagstavlan en central plats. Förskolan har skogen runt knuten. Det är 

nära till stranden, älven och en stor lekplats på gångavstånd. Det är lite trafik i området, det är 

i stort bara bybor som kör förbi. På friggeboden som står på gården har barnen själva varit 

med och målat på ytterväggarna. 

 

Ledarskap 
Ledarskapet på äldreboendet beskrivs som att det har stor betydelse vilken arbetsledare man 

har för att man ska trivas.  

 

”Hon ska se till att vi mår bra först och främst, märker vi att något inte är bra så säger 

vi till.”  

 

De beskrivningar som återkommer gång på gång bland respondenterna, är att arbetsledaren 

skall vara lyhörd, kunna lyssna, vara rättvis, känna förtroende, kunna leda personalen och 

stötta för att personalen ska må bra. De tycker att arbetsledaren ska inte bara vara på 

arbetsgivarens sida. 

 

”Hon skall lita på oss och inte gå med pekpinnen.” 

 

Det anses viktigt att man ska kunna prata med sin arbetsledare utan att det förs vidare. 

Arbetsledaren skall även ge ny information på arbetsplatsträffarna. De talar även om att alla 

deras arbetsledare har varit bra genom åren. 
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På förskolan säger man att rektorn har en stor del i att arbetsplatsen har låg sjukfrånvaro. En 

arbetsledares roll är att stötta, lyssna, finnas till hands när arbetsgruppen behöver hjälp och 

stöd. Förskolans personal är van att klara sig själv i de flesta situationer. Det är en självgående 

arbetsgrupp. Under ett antal år har arbetsledaren haft sitt kontor på den skola som hon också 

är rektor för. Hon vistas på förskolan några timmar en gång per vecka, men beskrivs ändå som 

att hon alltid finns tillgänglig och nära till hands. Rektorn ses som den som ska föra deras 

talan uppåt i ledet, en slags förlängd arm. När rektorn kommer till förskolan vill de att hon ska 

vara deras ”pedagogiska bollplank”. Den information som rektorn behöver delge personalen 

vill de ha presenterat för sig via fax. Detta för att inte slösa onödig tid då hon kommer dit.  

 

”Om vi hade fått en rektor som inte alls hade stöttat oss, så fort vi kommer med 

förslag, då hade vi inte känt samma entusiasm. Därför har hon stor betydelse. Vi har 

alltid haft bra rektorer”.  

 

Personalen pratar om att när varje förskola hade en föreståndare så skötte de också de 

praktiska sakerna till exempel vikarier, kontakt med vaktmästare och andra utomstående. I 

dag sköter personalen allt detta, det upplevs som tidsödande arbete som de inte fått mer tid 

för. Speciellt arbetet med att ordna vikarier anses vara jobbigt, det är svårt att få vikarier ut till 

byarna.  

 

Övergripande ledning 
Äldreboendets personal uppfattar den övergripande ledningen61 ”som ett stort spöke som 

svävar över oss”. Alla respondenter beskriver den övergripande ledningen med ”de där uppe 

som bestämmer”. Det talas även om ett vi och dom, att beslut tas, utan att man vet hur det ser 

ut på golvet. Respondenterna känner att man inte har med den övergripande ledningen att 

göra. Någon säger att de har haft politiker som har jobbat hos dem och att det var bra. Någon 

annan säger att det kommer nya direktiv ofta och att detta medför fler arbetsuppgifter. 

Exempelvis fanns det tidigare lokalvårdare och vaktmästare, dessa arbetsuppgifter åligger nu 

på personalen. Personalstyrkan upplevs som att den har minskat enligt respondenterna. 

 

                                                 
61 Med övergripande ledning menas de som är chef över närmaste arbetsledare, rektor och/eller har beslutande 
funktion i kommunen till exempel kommunledning eller politiker. 
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På förskolan ser man på den övergripande ledningen som att det handlar bara om budgeten. 

Man har inte förtroende för dem. De tycker att den övergripande ledningen inte följer 

läroplanen och skollagen när det skall stramas åt i budgeten. Man glömmer att investera i 

relationen och det i sin tur handlar om en samhällsinvestering. Den övergripande ledningen 

lyssnar inte på den kunskap och erfarenhet personalen innehar.  

 

”Jag har jobbat under så lång tid att jag ser positiva förändringar som har skett, men 

det är andra saker man har dragit ner på.” 

 

Som en annan respondent uttrycker det: 

 

”Det känns lite tungt när vi ska spara på allt, vi får inte köpa in något, vi kan inte köpa 

in material som vi behöver till projekt med barnen. Vi får inte köpa in någonting bara 

förbrukningsvaror. Då känner man ju att vi stannar i vårt arbete”.  

 

Det talas om att kommunen borde vakna. Samtidigt är de nöjda över att kommunen satsar på 

nätverket med Reggio-Emilia62 för att det ger mycket för arbetslaget. Det nätverket är man 

medlem i och där får man föreläsningar som är relevanta för det pedagogiska arbetet. 

Handledning av en kollega ingår också i nätverket.63 Det sägs att kommunen som arbetsgivare 

är dålig på personalpolitik. För något år sedan blev det personalneddragningar och många fick 

byta arbetsplats. Efteråt gjordes ingen uppföljning av kommunen. Ingen hörde av sig så att de 

fick tillfälle att tala om det som hade skett. Respondenterna säger att det var många som inte 

mådde bra och att det var väldigt jobbigt och traumatiskt tiden efter omstruktureringarna.  

 

För att komma åt den höga sjukfrånvaron överlag bör man se på den enskildes behov, 

önskemål och ge handledning. Man bör fråga vad som är roligt med ens yrke och varför man 

har valt detta yrke och vidare ställa frågan vad man behöver för att utvecklas i sitt arbete. 

Sedan ges den kompetensutveckling som behövs. Man måste gå den positiva vägen och 

uppmuntra och få meningsfullhet. En bra lösning kunde vara att använda sig av kollegial 

handledning överallt inte bara i förskolan/skolan, utan i hela den kommunala verksamheten, 

                                                 
62 Reggio- Emilia är en speciell form av pedagogik som används på förskolan.  
63 Pedagogisk kollegial handledning har som syfte att fokusera på förskolans/skolans uppdrag t.ex. synen på 
barn, kunskap, lärande och pedagogrollen. Utbildade kollegor handleder arbetsgrupper som ingår i nätverket. Via 
samtal får man reflektera över sitt arbete med barnen och fokusera på möjligheter istället för på brister. Varje 
handledning tar ca: 1,5 timme. Gruppen och handledaren träffas var 6: e vecka. 
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menar respondenterna på förskolan. Det kan vända tankar och leda till förnyelse. De på 

förskolan använder sig av denna modell där det kommer en kollega från en annan förskola 

med jämna mellanrum och har handledning med hela arbetslaget. Denna person provocerar 

och ställer frågor på det sätt att man får upp ögonen och utvecklar sitt arbetssätt. 

 

Budget 
I Luleå kommun har varje arbetsplats sitt eget budgetansvar. I budgeten finns en speciell post 

för personalkostnader och en post för övrig drift och i den övriga driften ingår personalvård 

och kompetensutbildning, men den summan är inte specificerad. Om vikariekostnaderna är 

höga måste man ta av posten för övrig drift för att få hela budgeten att gå ihop. Detta leder till 

att det finns mindre pengar kvar till bland annat personalvårdande insatser. Har man däremot 

låga vikariekostnader får man pengar över och detta ger större utrymme för satsningar på 

personalen. Får man ett överskott går detta tillbaka till kommunen. 

 

Budgeten påverkar allt säger samtliga respondenter, det man kan påverka är det budgeten 

tillåter. På äldreboendet finns det en tjänst vilken inte har blivit tillsatt av en person utan 

arbetsuppgifterna har fördelats på flera tjänster i arbetsgruppen. Det märks då schemat skall 

göras att det är en person mindre i arbetslaget, vilket man inte upplever sig kunnat påverka. 

Eftersom personalen på äldreboendet har låg sjukfrånvaro har de också låga kostnader för 

vikarier. Arbetsledaren har därför prioriterat att satsa på personlig utveckling för 

arbetsgruppen, exempelvis genom att se på film av Kaj Pollack. 

 

På förskolan är all personal väl insatt i budgeten. De är själva med och ger förslag på vad som 

behöver prioriteras. Att vara delaktig i budgeten gör också att de kan förstå hur rektorn 

resonerar om och kring pengarna. Sedan några veckor tillbaka råder det köpstopp i 

kommunen, en drastisk åtgärd som inte ses med blida ögon.  

 

”Det är mycket svårt att förstå hur kommunen tänker när de gör så här, det finns väl 

ingen kommunal verksamhet som idag slösar i onödan. Det här sänker motivationen 

för oss som arbetar, det är inte riktigt klokt”.  

 

Det anses som oklokt att inte satsa på barnen och på relationer. De tycker att det är den bästa 

samhällsinvesteringen man kan göra. Att satsa på att människor ska må bra, är för personalen 
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en självklarhet. Eftersom personalen på förskolan har låg sjukfrånvaro går det lite pengar till 

vikariekostnader. Dessa pengar kan istället användas till att köpa in sådant som gör att 

personalen mår bra. Det har köpts in tröjor med byanamnet som tryck och arbetsbyxor med 

ordentliga knäskydd så att personalen kan stå på knä och de har också haft möjlighet att gå på 

energimassage. Att satsa på sådana saker är en bra investering och anses inte vara kostsamma.  

 

”Det är som en piss i Mississippi, det är billigt, 200 kronor per person. Det är 

ingenting i den totala budgeten”.  

 

Personalen är medveten om var dessa pengar kommer ifrån. När personalkostnaderna blir 

högre finns det mindre pengar till kompetensutveckling och liknande. Personalen tror också 

att upprepade köpstopp och andra sparåtgärder påverkar sjuktalen negativt i det långa loppet. 

 

”Det känns jobbigt då man inte får göra som man vill, när det trots allt inte kostar 

några pengar alls.” 

 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro för kvinnor 2002
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Figur 2 
 
Då äldreboendets personal består av kvinnor har en jämförelse 
gjorts mellan dem, Luleå kommuns anställda kvinnor och kvinnor 
inom socialförvaltningen. Äldreboendet tillhör socialförvaltningen. 
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Personalen på äldreboendet är mån om varandra och sig själva. De har ett tungt arbete och är 

noggranna med att använda hjälpmedel. Många har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv inom 

vården. De är själva förvånade över att de har så pass låg sjukfrånvaro. 

 

”Ja, ingen har ju några större krämpor, så att de behöver sjukgymnastik, det är ju 

otroligt egentligen. Vi har många, tunga och motsträviga vårdtagare så det gäller att 

tänka sig för. Det tar tid att använda hjälpmedel, men det måste få ta tid”.  

 

Om någon på äldreboendet blir långtidssjuk skickar man blommor och det uppskattas. Man 

blir ihågkommen. Man är orolig över den som är borta och det känns bra när jobbet hör av 

sig. 

 

”Man längtar tillbaka, det är inte roligt att vara hemma, vi har en bra gemenskap på 

jobbet.” 

 

Sjukfrånvaro kvinnor 2002
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På frågan om hur pass sjuk man är då man sjukanmäler sig svarar alla på förskolan entydigt: 

”Då är jag jättesjuk, har feber eller magsjuka. Då tar jag mig inte upp ur sängen”. Eftersom 

de nästan aldrig är sjuka så vet de knappt var de ska ringa för att sjukanmäla sig. En kvinna 

Figur 3 
 
Då förskolans personal består av kvinnor har en jämförelse 
gjorts mellan dem, Luleå kommuns anställda kvinnor och 
kvinnor inom barn och utbildningsförvaltningen. Förskolan 
tillhör barn och utbildningsförvaltningen. 
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sa: Jag är en sån där, som aldrig är sjuk”. De arbetskamrater som under årens lopp har varit 

sjukskrivna en längre period har uppvaktats med blommor och besök. Det hör till rutinerna att 

ringa till dem som är hemma och är sjuka. När de ska ut och äta eller genomför någon annan 

aktivitet blir de sjukskrivna tillfrågade. De som varit sjukskrivna upplevde det mycket positivt 

att man blev ihågkommen och att någon ringer och hör efter ”- hur har du det liksom”. Ingen 

uppfattade det som att de blev kontrollerade och/eller ifrågasatta. Att någon ringer för att höra 

om man snart kommer tillbaka anser de kan förkorta sjukskrivningstiden. 

 

”Att de slår en signal, hur är det? Kommer du snart tillbaka? Inte bara hela tiden tycka 

synd om utan lite push också. Jag har fått det själv, jag vet vad det vill säga”.  

 

Att gå hemma för länge anses vara förödande för självbilden.  

 

”Det är nog lätt att man sitter mer och mer för sig själv och blir inbunden och tycker 

att man är sjuk.” 
 

 En annan säger: ”Även om man har ont, så är det trevligt att prata med någon.” Om man är 

sjuk en eller några dagar har man möjlighet att ta semester eller kompledigt. Om man tar 

kompledigt får man inte ta in någon vikarie utan det är bara möjligt då det är lite barn på 

avdelningen. Detta förekommer inte i någon hög utsträckning, men är dock möjligt att göra. 

 

Sjuknärvaro 
På äldreboendet går man till arbetet fast man känner sig krasslig, de hjälps åt om någon säger 

att de har ont. ”Man har olika smärttrösklar hur man upplever sig sjuk.” Det sägs att man har 

många krämpor med axlar, nackar och ryggar. Någon säger ”känner man sig risig och har ont 

i huvudet så tänker man att det går över, jag har bara en kort schematur”. Respondenterna på 

äldreboendet går sällan till doktorn, man tänker att det är övergående. 

 

”Det är ju så här att vi sitter och klagar om ont lite här och där, men det finns ett friskt 

tänkande. Det är nog mer en ventil, där man får utlopp för det här på något vis”.  

 

Det kostar pengar att vara sjuk, det händer att man tar semester istället för att sjukskriva sig 

om det handlar ett fåtal dagar. Många säger att man inte stannar hemma fast man känner sig 

helt slut.  
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En av respondenterna på äldreboendet säger: 

 

”Första föreståndaren sa alltid - Har du feber? Så det blev mitt riktmärke. Det sitter i 

från förr”.  

 

”Man vill inte lyssna på kroppens signaler. Men jag tror att det är typiskt för kvinnor, 

att man ska orka på något vis i alla lägen”. 

 

Majoriteten av personalen på förskolan är på arbetet fastän de inte är helt friska. Någon säger: 

Som pedagog och kvinna har man en förmåga att inte vara hemma när man är sjuk”. Detta 

trots att rektorn ofta säger att: Var rädd om dig, var hemma och vila upp dig till dess att du är 

frisk”. Förskolan är liten och gemytlig och personalen stöttar varandra om de är halvkrassliga. 

Man hjälper varandra med olika arbetsuppgifter till exempel läsning och att vara med de små 

barnen. Det talas om att förskolan är familjär och att de känner stort engagemang hos bybor 

och främst då föräldrarna. Personalen pusslar så att de inte ska behöva ta in så många vikarier, 

ofta med tanke på barnen men också med tanke på budgeten. Det är svårt att få tag i vikarier 

till byarna och därför känner personalen att de måste gå till arbetet även om de är hängiga. 

Eftersom de inte är sjuka så ofta, upplever de ändå att det inte är så stora problem att få tag i 

vikarier när de verkligen behövs. Ibland kan någon förälder ställa upp någon timme när det är 

kris. Det är flera av personalen som säger att man inte är hemma om man till exempel har ont 

i huvudet eller lite ont i axlarna. 

 

”Man tar en panodil eller två och går till jobbet, har man bara ont i huvudet så stannar 

man inte hemma och sedan karensdagen infördes har det blivit så att folk jobbar fastän 

de är sjuka.” 
 

Flera av respondenterna uttryckte också en oro för att allt fler kollegor från skola och 

barnomsorg blir utbrända. 
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Friskvård 
Respondenterna från äldreboendet beskriver friskvård med att det är många som är ute och 

går, tränar, äter rätt, att ha hund och ta långa promenader är friskvård. I arbetslaget tipsar man 

varandra om olika naturpreparat om de är bra. Arbetsledaren har köpt in stavar som man har 

möjlighet att använda. Tidigare fick man gå och träna på arbetstid om verksamheten tillät det. 

Nu finns det möjlighet att köpa träningskort. Många motionerar på fritiden och äter mycket 

frukt, vilket man även tar med till arbetet. ”När det är fikarast så finns det alltid frukt 

framme.” Friskvård är viktigt för att må bra, ”om man utövar det fysiskt eller stärker sig 

mentalt, är det också friskvård” säger någon. 

 

Begreppet friskvård beskrivs på förskolan som en kombination av vila och rörelse. För en del 

av personalen betyder friskvård att man motionerar, man går med stavar, tränar på Nautilus, 

åker skidor eller går i naturen. Friskvård beskrivs som en viktig faktor till att man känner 

välbefinnande och att man blir gladare och piggare. Rektorns uppgift är att vidareförmedla de 

friskvårdsinsatser som kommer från kommunen centralt till exempel reducerat pris på stavar. 

De har också haft möjlighet att lyssna på information om ergonomi och de får fortlöpande 

information om vad kommunhälsan har att erbjuda. Andra beskriver friskvård i mer psykiska 

termer. 

 

”Det tar tid för mig att gå ned i varv, så personligen handlar friskvård om att kunna 

känna efter kroppens signaler. Man måste ju lyssna på kroppen”.  

 

Friskvård beskrivs också som att göra något tillsammans och att träffas under andra former än 

arbetet. ”Att göra något tillsammans, det är friskvård.” Arbetslaget är väl medveten om 

arbetsrelaterade skador och ser därför friskvård som något förebyggande. ”Det är viktigt att ta 

hand om sig själv, ingen tackar mig för att jag sliter ut mig i onödan.”  
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Arbetsglädje 
Äldreboendets personal känner överlag stor arbetsglädje då de får tid att göra något extra. När 

man exempelvis kan baka våfflor eller gå ut med någon boende. Det är stort för gamlingarna 

när de får det lilla extra och ”det är positivt för mig att få göra det lilla extra”. Någon säger:  

 

”Vi har ett bra jobb, med fina pensionärer som är nöjda och glada. Det är roligt att 

komma tillbaka efter ledighet både till arbetskamrater och pensionärer”.  

 

 
 

”När man ser uppskattningen från de gamla, exempelvis på nyårsafton ordnade vi god 

mat, smällare och dukade fint. Gamlingarna skålade så det klingade i glasen, då 

känner man att de uppskattar det man gör”.  
 

Respondenterna säger att tiden går fort när man känner arbetsglädje. Den får man av både 

pensionärer och arbetskamrater. Kamratandan är väldigt viktig. De menar att arbetsglädje är 

en speciell känsla, det kan vara när man får bekräftelse för att det blev som man hade tänkt sig 

och att man lyckats när man gjort något bra. Någon talar om arbetsglädje när man får vara 

med och bestämma. 

 

Den viktigaste förutsättningen för arbetsglädje är sammansättningen av arbetslaget, att man 

fungerar tillsammans, säger respondenterna på förskolan. Även barngruppens sammansättning 

har betydelse. Barngruppens utveckling kan ge arbetsglädje då man ser att de har lärt sig det 

de har tränat på, att lyssna på varandra och att vara positiv och visa nyfikenhet. Det är viktigt 

att ha roligt tillsammans, att man uppmuntrar och ser varandra exempelvis stryker på handen 

och frågar hur det är. Arbetsglädjen och omtanken om arbetsplatsen och arbetskamraterna gör 

att man håller sig frisk. För att trivas på sin arbetsplats måste man vilja vara där och 

bestämma sig för att det är bra. 

 

”Man har skyldigheter både gentemot sig själv och andra att ta rätt på det, man måste 

se till att man mår relativt bra.”  

 

Arbetsglädje får man om man känner sig behövd och när rektorn tror på en och när arbetslaget 

”drar åt samma håll”. Arbetsglädje kan också vara när man önskar att få gå en speciell kurs 
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och sedan får gå den, att man får gehör för sina önskemål. Någon beskriver arbetsglädje ”Jag 

känner glädje varje gång jag kommer till jobbet”. 

 

Livsglädje 
På äldreboendet talas det om en helhet mellan arbete och fritid. ”Om jag mår bra hemma så 

mår jag bra på jobbet och vise versa.”  Livsglädje är där man känner att man gör ett bra jobb 

och att man kan skoja med varandra. ”Man vågar vara sig själv trots de fel och brister man 

har.” 

 

Respondenterna på förskolan säger att livsglädje är mer personligt, det kan vara att umgås 

med människor eller mötet med andra människor. Relationen till naturen är viktig för 

livsglädje men även musik, konst och god mat. Någon säger: ”arbetsglädje och livsglädje går 

hand i hand”. Familjen är roten till allt, om den mår bra, fungerar allt annat. Någon annan 

uttrycker: ”barn är livsglädje”. 

 

Fritid 
Personalen på äldreboendet beskriver sin fritid som rik, med många intressen såsom baka, 

odla i växthus, plocka bär, promenader, familjen och barnbarnen. Det talas även om att arbetet 

och fritiden påverkar varandra. Några av respondenterna går på promenad tillsammans när de 

är lediga. Några har också farit på mässor av olika slag till exempel på Arcus. De har också 

blivit inbjudna att fara till Bodens badhus för att bada och äta middag, då tillsammans med 

andra personalgrupper i området. Detta avböjde dock större delen av personalen eftersom de 

tycker att de är borta från hemmet nog många helger, i och med att de arbetar varannan eller 

var tredje helg. När någon i arbetsgruppen fyller jämnt eller går i pension så firas det på olika 

sätt till exempel med maskerad eller med utflykter till olika platser. Dessa tillställningar 

planeras och förbereds noggrant, det är viktigt att det blir olika överraskningar varje gång. 

Alla som kan deltar och det ordnas vikarier om det behövs. Arbetsledaren blir alltid inbjuden. 

 

Personalen på förskolan träffas flera gånger per termin på fritiden. De har till exempel 

kräftskiva, Italienafton, går på afterwork tillsammans och andra aktiviteter. De umgås vid 

planerade tillfällen. 
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”Vi har fester emellanåt, men kanske inte sådär att man bara kommer hem till varann 

för att hälsa på, så träffas man inte.”  

 

Vid dessa tillfällen kan man välja om man själv vill delta, alla kommer inte alltid. Det finns 

planer på att de ska börja tippa tillsammans, att de ska lägga tjugo kronor i veckan och för 

vinsten ska de fara någonstans tillsammans. Utöver detta träffas de var sjätte vecka för 

personalmöte på betald arbetstid, det görs också på kvällstid. Det anses dock inte vara på 

fritiden, detta ses som en del av arbetet. Det är personalen som anordnar de tillställningar som 

inte ingår i arbetet, och arbetsledaren blir alltid inbjuden. 

 

Normsystem 
På äldreboendet säger man att de regler som finns går att förändra om man tycker att de är 

dåliga och måste förbättras. Men vissa regler går inte att förändra. De talar om ett 

morgonschema vilket alla följer, hur man skall gå tillväga med allt som ska göras.  

 

”Det inte är roligt att vara hemma och sjuk, man saknar kafferasten på förmiddagen. 

Så det blir att man sätter på kaffepannan och gör en smörgås samma tid hemma”.  

 

Personalen och alla boenden känner varandra väl, att man känner till alla rutiner som finns på 

avdelningen. Alla är noga med de rutiner de har och ibland för noga, men att de känner 

trygghet i sina rutiner. Det sägs bland respondenterna om att de har skapat alla rutiner och 

regler i arbetsgruppen.  

 

De rutiner som finns på förskolan kan förändras, men ofta är det rutiner som har tillkommit 

under lång tid. Personalen diskuterar mycket med varandra om bland annat regler och rutiner. 

Det finns lite olika rutiner och regler på avdelningarna. Någon säger: ”Grundreglerna är nog 

ganska lika men det finns nyanser.” Under åren 1997 och 1999 gjordes det stora förändringar 

inom barnomsorgen och en del av dem som arbetar på förskolan började här då. Många 

upplevde denna tid som hemsk och väldigt jobbig. De kom från olika förskolor runt om i 

Luleå Kommun. En del hade självmant sökt sig till stället och andra hade blivit tilldelade 

platsen. I och med det har det blivit en hel del nya regler och rutiner under de år som har gått 

sedan dess. Någon säger: 
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”Jag hatar orden: Så här har vi alltid gjort. Det här är ju en helt annan barngrupp, det 

finns inget som heter så”.  

 

Rutinerna är i allra högsta grad föränderliga, det beror på vilka barn som finns i grupperna. 

Regler är svårare att förändra, de är mer statiska. 

 

Trygghet 
Många av dem som arbetar på äldreboendet har arbetat sedan äldreboendet byggdes och 

startade 1982. Alla känner alla och vet vem varandras familjer är.  

 

”Vi behöver inte ens prata med varandra vi förstår ändå vad vi menar, det är som ett 

äktenskap. En vi- anda. Om man inte orkar så finns förståelsen, ingen blir arg över 

det”. 

 

 De förstår om man är sur, är glad eller har ont säger respondenterna på äldreboendet. 

 

”Vi kan pika varandra och skämta och skratta där ingen tar illa upp och man förstår att 

det är skoj.”  

 

Respondenterna säger att man har förtroende för varandra i arbetslaget. Det finns en trygghet i 

arbetssituationen i att man vet vad man skall göra. Någon säger att tryggheten ligger i att man 

är noggrann, att det är snyggt och rent. Man är ärlig och mån om varandra. Trygghet på 

arbetsplatsen är att ”Jag är accepterad för den jag är och att vi hjälps åt, vi har högt i tak”. 

De menar att det inte kan finnas lika fina arbetskamrater någon annanstans. 

 

”Om det här huset hade varit i Luleå så hade det nog inte varit samma sak. Här känner 

alla varandra, personal med familjer, gamlingar med familjer. Det är en trygghet”.  

 
”Om gamlingarna mår bra så mår vi bra.” 

 

Förskolans respondenter beskriver trygghet på arbetsplatsen genom att man ser varandra, 

stöttar, klappar varandra på axeln. Att man delger varandra vad man tycker och tänker. 
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”Trygghet på arbetsplatsen är arbetskamraterna, veta att de är ärliga mot mig. Det är 

tur att man har ett jobb”.  

 
Det berättas även om rektorn, att hon alltid finns till hands, de kan ringa till henne eller lämna 

meddelanden. En av respondenterna säger:  

 

”Vi kan ha väldigt olika åsikter om saker och ting. Det får vi ha och det tycker jag är 

en trygghet. Jag behöver aldrig förställa mig utan jag är den jag är”. 

 

Kommunikation 
De på äldreboendet känner att de har ett öppet sätt när de kommunicerar. De kan säga vad de 

tycker. Man pratar med varandra om det uppstår problem. Man saknar den som är borta och 

tar kontakt med den person som är borta via telefon. På lunchen talas det om allt möjligt. 

Ibland kan det bli högljutt och stojigt men lättsamt. Det kan vara både glädjeämnen och 

bekymmer, man kan visa känslor. Många gånger resoneras det om schemat på rasten. 

 

Respondenterna är väldigt raka mot varandra på äldreboendet. De tar itu med konflikter själva 

och talar om problemen. Det har aldrig varit några större konflikter där arbetsledaren eller 

kommunhälsan varit inkopplad. ”Nog finns det mindre konflikter men det är ändå en bra 

sammanhållning och man jobbar bra tillsammans.” Någon annan säger: ”att man försöker 

säga om man tycker något är fel”. 

 

Förskolans personal tycker att det är viktigt att föra ett samtal, vilket är naturligt. 

Arbetsgruppen berättar att de har varit med på seminarier och talat om sitt arbetssätt och sin 

låga sjukfrånvaro. Det har gett dem feedback och det beröm de har erhållit har gjort att man 

vill ge lite extra. Om det skall göras en större förändring sitter alla tillsammans och får säga 

sin mening till dess man kommer överens. Man accepterar varandras åsikter, någon kan bli 

ledsen men man avslutar ändå inte resonemanget förrän alla är överens. Senare efter 

förändringen är gjord utvärderar man den. 

 

”Vi är bra på att lyssna på varandra och prata med varandra om det är något som inte 

är bra. Sen tror jag att det beror på att vi har varit lite framlyft, vi har fått vara på 

seminarium och prata om hur vi arbetar och är friska”.  
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På rasten talas det om allt möjligt både arbete och privata ämnen både roliga och tråkiga, om 

det är något som ska hända planerar man. Det talas om att man har mycket diskussioner, man 

tycker olika och att det är högt i tak men även att man säger ifrån om man tycker att något är 

fel. Om någon ur personalen blir längre sjuk tar man kontakt via telefon och hör hur det är. 

Det som är speciellt för denna förskola är att arbetsgruppen har högt i tak, ställer upp för 

varandra, alla får säga sitt och ingen blir sur, säger flera av respondenterna. 

 

Respondenterna från förskolan säger att om konflikter uppstår, löser de dem genom 

diskussioner.  

 
”Om man lämnar konflikten är den inte tillräckligt viktig. Det är sånt man glömmer, vi 

är rätt så raka, exempelvis – Hur menar du? – Hur tänker du då?”  

 

Någon annan menar att det inte har varit någon större konflikt på förskolan, man har alltid 

stöttat varandra och hjälpt varandra mellan avdelningarna. ”Att man kan diskutera väldigt 

ordentligt om saker och ting, men att ändå det inte blir personligt.” Det syns på 

ansiktsuttrycken hur man reagerar om man blir oense och då måste man ta tag i det på en gång 

och prata med varandra. 

 

Delaktighet 
För respondenterna på äldreboendet är delaktighet densamma som empati och förståelse för 

varandra. Man är en i gruppen och ställer upp för varandra. ”Vi bestämmer själva hur vi 

arbetar, vi bestämmer hur vi vill lägga upp det. Det gör inte arbetsledaren”. Med delaktighet 

menar man att man ställer upp för varandra. Därför är det svårare att vara sjuk. De känner att 

andra bryr sig om även fast man har lite ont i huvudet. "De andra säger att ta det lite lugnt så 

blir det bättre." 

 

”Att man delar på allting, att arbetet som skall göras delas så att man inte alltid måste 

exempelvis gå till den tyngsta gamlingen. Det är delaktighet att man tänker på 

varandra och hjälps åt och delar på jobbet”. 
 

Om man känner sig krasslig, känner man ansvar mot sina arbetskamrater. ”Om jag stannar 

hemma, får de ut någon vikarie eller måste de arbeta en man kort.”  
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Personalen på äldreboendet tycker att timecare tar för mycket tid och ork.64  

 

”Tala inte om timecare, jag blir sjuk. Arbetsschemat ska vara ett önskeschema, men 

inte blir det riktigt som man har tänkt sig. Alla försöker lappa ihop, det är inte bara 

vissa som byter och tar det som blir över. Alla kan inte vara ledig samtidigt”. 
 

De säger att de arbetade mer i grupper förut innan timecare infördes, men att de väljer att 

arbeta samma helger fortfarande, de är så gamla att det är svårt att ändra på. Det sägs också att 

tidigare visste man alltid vem som skulle arbeta utan att man hade sett efter i schemat. 

 

På förskolan beskrivs begreppet delaktighet som att det är det som en verksamhet bygger på, 

man måste vara delaktig i precis allting för att känna sig engagerad. Ett arbetslag som är 

delaktig i de beslut som rör förskolan blir till slut självständiga. Personalen är delaktig i beslut 

som rör deras personalmöten, studiedagar, budgeten och mycket mera. Det är personalen som 

bestämmer över den dagliga verksamheten och arbetet med barnen. Det är också viktigt att få 

föräldrarna delaktiga, det är värdefullt att få veta vad de tycker och tänker. Om föräldrar och 

barn känner sig delaktiga i verksamheten så gagnar det alla. Personalen beskriver stämningen 

på förskolan som glad och att det är ”högt i tak” alla får säga sitt innan man bestämmer 

något.  

 

”Jag känner mig delaktig i det här huset, jag känner mig delaktig uppåt till våran 

rektor, men inte högre upp. Men skulle jag behöva ringa till våran områdesrektor så 

skulle jag kunna göra det”. 

 

En gång när den nya skolplanen skulle skrivas så fick personalen säga sina åsikter. Det fann 

personalen väldigt givande, att de kunde påverka högre upp. ”Det var verkligen ett lyft” sa 

någon. Personalen på förskolan har under flera tillfällen varit ute och föreläst i en 

föreläsningsserie som heter ”Det goda exemplet”. Åhörarna har varit från olika 

personalgrupper, skolfolk och politiker. De har föreläst om sin verksamhet och den låga 

                                                 
 
64 Timecare är en form av önskeschema där arbetsledaren först räknar ut en grundbemanning för varje skift. 
Personalen får sedan göra ett eget förslag på hur man vill arbeta, sedan lägger de ur personalen som har ansvar 
för timecare in alla förslag i dataprogrammet. Datorprogrammet visar sedan var det saknas folk och var det är för 
många, vidare måste personalen jämka ihop detta. 
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sjukfrånvaron och om arbetet i det pedagogiska nätverket som de är medlemmar i. Detta är 

något som beskrivs som delaktighet, att få vara med och påverka något i positiv riktning.  

 

Stolthet 
Äldreboendets personal svarar på frågan om dem är stolta över sin arbetsplats och sitt arbete, 

att det är en bra arbetsplats och att de gamla får fin vård. ”Vi får ofta höra att vi är duktiga 

från de anhöriga, de tycker att 2: an är jättefin.” Man upplever att man får mycket tillbaka 

och känner tacksamhet. De skulle rekommendera sitt arbete till andra om man fick bättre lön 

och arbetstider, för själva arbetet är roligt och positivt. Alla respondenter på äldreboendet 

uttrycker att de är äldre och har hög arbetsmoral. De på äldreboendet känner ett stort ansvar. 

Ibland kan de komma på något som är glömt då de kommer hem efter ett skift, då ringer de 

till jobbet. Respondenterna menar att de måste vara helskärpta hela tiden.  

 

Förskolepersonalen är stolt över sin arbetsplats. Förskolan ingår i ett litet samhälle, där 

föräldrarna värnar om att förskolan skall bevaras. Föräldrarna hjälper till om något måste 

lagas eller fixas och det finns föräldrar som vikarierar i arbetslaget om det behövs. ”Det är en 

fin förskola.” Respondenterna är stolta över sitt arbete, men att folk över lag behöver få veta 

vad det innebär att arbeta på en förskola. Respondenterna är även stolta över sitt yrke. De är 

kluvna i frågan om de skulle rekommendera sitt arbete. Arbetet är slitigt och dåligt betalt, 

men barnen ger dem mycket tillbaka. Om barnen får ett uppdrag och fullföljer det, känner 

personalen stolthet och det är barnens nyfikenhet som är inspirerande för respondenterna. 

Nätverket Reggio-Emilia bidrar till yrkesstoltheten och det har utvecklat dem som pedagoger 

på ett positivt sätt. 

 

Personalutbildning 
På äldreboendet är man utbildad undersköterska eller vårdbiträde. Arbetsledaren har en bred 

utbildningsbakgrund däribland sociala omsorgsprogrammet som är en vanlig utbildning för 

arbetsledare inom omsorgen. När de har temadagar handlar det om både arbete och individen 

själv. Man får utbildning i ergonomi och förflyttningsteknik. När de skulle införa timecare 

fick de gå datakurs på arbetstid. De fick även utbildning i timecaresystemet. Andra exempel 

är att kostchefen kom och pratade om kost på planeringsdagar. De har sett en video med Kaj 

Pollak där han föreläste om hur man är som person, vilket upplevdes nyttigt. De tyckte att det 
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var bra och att man alltid behöver förnya sig och ge sig själv kritik. Det är viktigt att det inte 

blir för mycket kurser och liknande ”man måste ju hinna arbeta också”. 

 

De som arbetar på förskolan är utbildade förskollärare, barnskötare, kokerska och rektorn är 

lärare i grunden. När de får möjlighet att gå på kurs eller studiedag fördelar man det på ett 

rättvist sätt mellan varandra, för att alla ska få gå någon gång. De kurser och utbildningar som 

personalen får gå på är i huvudsak riktade mot arbetet i sig och inte mot dem som personer. 

Via nätverket Reggio-Emilia är det föreläsningar emellanåt, det kan vara olika ämnen 

exempelvis reflektion eller matematik. En av respondenterna säger: 

 

”Det ger en mycket, man får ett aha, ibland får man svart på vitt, men det är ju så jag 

jobbar, jag är på rätt väg.” 

 

Kommunhälsan 
Tanken med att intervjua kommunhälsan var att ta reda på om de gått in med några insatser 

för att behålla den låga sjukfrånvaron. Någon sådan dokumentation fanns dock inte, därför 

blev det mer ett samtal om och kring låg sjukfrånvaro, ledarskapets betydelse och egenansvar. 

För att få en arbetsplats som fungerar krävs det en hel del olika samverkande faktorer enligt 

kommunhälsan. Det behövs en fungerande chef, rollerna och målen i gruppen ska vara klara 

och tydliga. Det ska finnas rutiner och metoder som fungerar för alla, det är viktiga faktorer. 

Den egna individens mentala inställning till sig själv är en viktig faktor för att arbetet ska 

kunna upplevas positivt. Det som anses vara en av de viktigaste förutsättningarna till att en 

arbetsplats har låg sjukfrånvaro är ett gott ledarskap. Om en arbetsledare är ansedd som 

duktig av medarbetarna, gör de också ett bra arbete och trivseln ökar. Vid upprepade byten av 

arbetsledare förloras ofta tryggheten och stabiliteten, vilket beskrivs som: 

 

”Varje byte riskerar ett hack i skivan” 

 

Storleken på arbetsgruppen har också en avgörande betydelse. Blir man för många tappar man 

lätt kontrollen över helheten. När man är en lagom stor arbetsgrupp, hinner alla bli sedda och 

de som eventuellt blir sjuka blir ihågkomna. Vidare diskuterades också individens egenansvar 

och inställning till arbetet och fritiden. Det finns många människor som mår dåligt av olika 

anledningar och därför måste vara sjukskrivna. Däremot är det inte alltid arbetet som gör en 
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sjuk. Man är vanligtvis på arbetet åtta timmar och sover åtta timmar och resten av dygnet är 

fritid. Fungerar det bra på fritiden är det större chans att det också fungerar bra på arbetet och 

att man har en god sömn, allt påverkar varandra.  

 

”Det är dock bara arbetet som man kan sjukskriva sig ifrån, man kan inte sjukskriva 

sig ifrån hemmet och allt som finns där. Till exempel barnen, mannen eller frun eller 

sin senila pappa fast det är det som är den utlösande faktorn till varför man inte längre 

orkar arbeta”  

 

Kommunhälsan menade också för att komma till rätta med sjukskrivningarna så måste man 

börja se till hela människans livssituation. Det är också viktigt att lyfta fram det goda arbetet 

som motvikt till allt det negativa som alltför ofta får tyngdpunkten i TV och tidningar. 
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Analys 
 
Ledarskap, övergripande ledning och budget 
För att en arbetsgrupp ska fungera bra behövs ett ledarskap som är anpassat till gruppen. 

Därför har ledaren ett stort ansvar vad gäller sjukfrånvaro och trivsel i arbetsgruppen. 

Äldreboendets personal talar om sin arbetsledare som en av dem, att hon ska vara lyhörd, lita 

på dem och stötta dem i sitt arbete. Även förskolans personal har samma syn: ”Om vi hade 

fått en rektor som inte alls hade stöttat oss, så fort vi kommer med förslag, då hade vi inte 

känt samma entusiasm. Därför har hon stor betydelse.” Weber65 menar att det måste finnas en 

ledare som har kunskapen och förståelsen för gruppen. Utifrån hur de båda grupperna 

beskriver sina ledare kan man tolka det som att deras ledare är en traditionell auktoritet. Med 

det menar Weber att ledaren bygger sitt ledarskap på vardagliga erfarenheter. Man kan även 

anta de har ett karismatiskt ledarskap då de har personlighet och utstrålning, vilket är till gagn 

för arbetsgruppens välbefinnande. Det kallar Angelöw konstruktivt ledarskap som innefattar 

grundläggande delar, såsom delaktighet, vara stödjande och uppmuntrande.66 Av 

respondenternas resonemang kan man utgå ifrån att respektive ledare har en demokratisk 

hållning67 med delaktighet i planering och att besluten fattas tillsammans. Enligt Abrahamsson 

m.fl.68 innefattar ledarskapet flera delar där ledaren organiserar, planerar, vägleder och 

motiverar samt kontrollerar verksamheten. Dessa faktorer nämns på båda arbetsplatserna, de 

upplever sin ledare som bra på dessa uppgifter. Angelöw menar att när ledaren fungerar som 

en god förebild, kan det vara normgivande på arbetsplatsen69. På förskolan sitter inte rektorn 

på plats utan har sitt kontor på en skola. Det kunde tänkas att det medför ett låt-gå ledarskap70, 

där personalen får klara sig själv och rektorn får en tillbakadragen roll. Det tycks inte vara så 

för personalen anser att de har ett samarbete med nära kontakt.  

 

Den övergripande ledningen beskrivs av respondenterna som ”ett stort spöke som svävar över 

oss” och man upplever att det beslutas om saker som inte fungerar i verkligheten, utan det 

handlar bara om budget. Kopplingen som finns mellan organisation och ledarskap är stark 

                                                 
65 Weber (1983) 
66 Angelöw (2002) 
67 Maltén (2000) 
68 Abrahamsson, m.fl. (2000) 
69 Angelöw (2002) 
70 Maltén (2000) 
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enligt Weber71, där makt och maktutövning förknippas med samhällsliv. En organisation är 

alltid beroende av övergripande beslut för att arbetsdelning och mål skall nå bästa resultat.72 

Personalen är medveten om att det måste komma övergripande beslut från central nivå. Dessa 

formar personalen så att besluten fungerar i deras egen verksamhet och för att passa deras 

arbetssätt. Giddens73 talar om allokativa och auktoritativa resurser. Allokativa resurser är de 

kapaciteter som kan påverka den materiella omgivningen, budget har stor betydelse för hur 

det går att påverka. Auktoritativa resurser handlar mer om vilka kapaciteter som kan styra och 

kontrollera människor. Där kan man se den övergripande ledningens förmåga att styra 

arbetsgruppen med sina direktiv. Budgeten påverkar allt säger samtliga respondenter. För att 

förstå verksamheten anser arbetsledarna att det är viktigt att personalen är väl insatt i 

budgeten, detta för att öka förståelsen och trovärdigheten. För att få en helhetssyn måste man 

känna till vilka förutsättningar man har. Har man en förståelse och kunskap om hur ekonomin 

ser ut kan man i förlängningen motiveras till sitt arbete.74  

 

Sjukfrånvaro, sjuknärvaro och friskvård 
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71 Weber (1983) 
72 Abrahamsson, m.fl. (2000) 
73 Giddens (1984) 
74 Angelöw (2002) 

Figur 4 
 
Bilden visar de undersökta enheterna, dess respektive 
förvaltning och hela Luleå kommuns sjukfrånvaro i snitt. Den 
visar även medelålder.
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Låg sjukfrånvarostatistik är inte hela sanningen, allt syns inte i statistiken enligt Liukkonen.75 

Det är inte enkelt att förklara hälsa, man ska vara uppmärksam på hur personalen mår på 

arbetet också. Liukkonen hävdar att det finns sjuknärvaro på alla arbetsplatser. 

Respondenterna säger att de tar en huvudvärkstablett och går till arbetet. De uppger även om 

att de hjälps åt om någon känner sig krasslig eller hängig.  

 

Enligt deras statistik på sjukfrånvaro76 tyder det på att det kan vara som Liukkonen säger, men 

är det möjligt att i längden ta en tablett och gå till arbetet när man egentligen borde vara 

hemma? Det borde exempelvis vara fler långtidssjuka på äldreboendet, dessa har både hög 

medelålder och låg sjukfrånvaro i förhållande till övriga kommunen. Med tanke på den 

arbetsbelastning de har borde det synas i sjukskrivningar efter några år. Johnsson77 tycker att 

det är normalt att man är sjuk cirka två till fyra procent av den totala årsarbetstiden, det 

motsvarar ungefär fem dagar per år. Alla är förkylda, har magsjuka eller har ont i huvudet 

någon gång, men det är inte alltid det resulterar i sjukfrånvaro, det kanske räcker med en 

värktablett. När människor känner varandra lär de sig att tolka och förstå varandra via 

kroppsspråk och beteenden. Det kallar Giddens78 takt, när man tolkar exempelvis sin 

arbetskamrats kroppsspråk vid huvudvärk. 

 

Båda arbetsgrupperna betonar vikten av att bry sig om den person som är sjukskriven. Man 

ringer hem till den som är sjuk och man vill att den personen också ska vara med på 

personalmöten i möjligaste mån. Den sjuke ska känna sig saknad så att den vill tillbaka i 

tjänst annars är det risk att frånvaron blir långvarig. Den ontologiska tryggheten79 blir ostadig 

när någon är borta, därför är man rädd om den som är ”krasslig”. Arbetsgruppen har en vinst 

av att alla är i tjänst. Giddens förklarade ontologisk trygghet med att det är känslan av att det 

finns en kontinuitet och ordning i vardagen. Vidare märker man inte av denna trygghet förrän 

det uppstår en stor förändring. Det kan vara när någon blir långtidssjuk, då känner de andra en 

förlust. Arbetsgruppens rutiner och regler förändras och gruppen blir instabil och vet inte hur 

                                                 
75 Liukkonen (2002) 
76 Se figur 4, sid 44. 
77 Johnsson, m.fl. (2003) 
78 Giddens (1984) 
79 Giddens (1991) 
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de ska hantera situationen. Då kan man se att individen i arbetsgruppen påverkar de strukturer 

som finns på arbetsplatsen. Alla i arbetslaget har sin specifika roll i gruppen. 

 

Friskvård är individuellt för respondenterna, de tycker att de får friskvård när de är ute i skog 

och mark, simmar, promenerar och arbetar i trädgården. Det är inte nödvändigt att gå på 

arbetstid, de tycker inte de har tid. De har stavar vilka är inköpta av arbetsledaren. Förskolan 

har tagit kontakt med kommunhälsan och fått individuella träningsprogram. Respondenterna 

uttrycker ett egenansvar om hur man mår och att det är viktigt att lyssna till sin kropp. 

Kulturen inbegriper människors levnadssätt i en viss samhällsgrupp eller som här i en 

arbetsgrupp och det kan visas genom deras attityder och värderingar.80 Respondenternas 

attityd till friskvård kan tolkas som ett starkt egenansvar. De anser att det är upp dem själva 

att hålla sig friska. 

 

Arbetsglädje, livsglädje och fritid 
När respondenterna talar om arbetsglädje märks det att de tycker om sitt arbete. De beskriver 

sin glädje genom dem de är där för, såsom barn och gamlingar. De talar även om sina 

arbetskamrater på det sätt att man förstår att de trivs tillsammans, genom bland annat att de 

saknar dem som är borta. Angelöw81 talar om ledarens betydelse för arbetsglädje. Ledaren 

bidrar genom uppmuntran och positiva förväntningar. Görs det på ett ärligt och konstruktivt 

sätt ökar förståelsen mellan personalen och ledaren vilket är viktigt för att känna glädje i 

arbetet. Det räcker inte att berömma, man ska även mena det för att budskapet ska gå fram. 

När ledaren ger feedback till ett bra arbete och när det fungerar bra i det dagliga arbetet 

skapas ett positivt klimat. Nilsson82 uttrycker vikten av att sammanhållningen i gruppen är 

avgörande för hur effektiv den är i sitt arbete och att den ger arbetsglädje. Livsglädje är mer 

personligt än arbetsglädje. Respondenterna talar om en helhet där fritid och arbete påverkar 

varandra. Även familjen har stor betydelse för livsglädje. I de dagliga mötena med människor 

på bland annat arbetsplatsen menar Giddens83 med durée, att speciella regler styr hur den 

sociala interaktionen tolkas och används. Det förklarar förskolans personal med att möten 

med människor är ”jätteviktigt” och att det är livsglädje. 

 

                                                 
80 Giddens (1998) 
81 Angelöw (2002) 
82 Nilsson (1993) 
83 Giddens (1984) 
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Respondenternas fritid liknar deras beskrivning av friskvård. Det Abrahamsson m.fl.84 säger 

om kultur stämmer in i respondenternas beskrivning av fritid och friskvård. Kultur är den 

uppfattning av vanor och kunskap som utgör det mest accepterade beteendet i organisationen 

och samhället. Kanske har man lärt varandra vad som är bra och nyttigt för ett välbefinnande i 

sin hälsa. Äldreboendets personal menar att det är svårt att göra saker tillsammans på fritiden 

då de arbetar skift. Arbetar man varannan helg och många kvällar finns det inte så stort 

utrymme för planering av fester eller liknande sammankomster, alltid är det någon som 

arbetar. Respondenterna på förskolan träffas ofta på fritiden.  

 

Trygghet, normsystem och kommunikation 
Tryggheten beskrivs ligga i att man är trygg i olika situationer, med sina arbetskamrater och 

att de har ett öppet klimat. Det är högt i tak och man behöver inte förställa sig när man 

kommer till arbetet, detta gäller för båda grupperna. Nilsson85 menar att arbetsgruppen är en 

väsentlig faktor i den psykosociala arbetsmiljön och att samspelet dem emellan utvecklar 

olika roller för arbetstagarna. Rollen ger personen tillit till sig själv och den trygghet som 

behövs för att handla på ett visst sätt. Giddens86 beskriver också trygghet i termen ontologisk 

trygghet med känslan att det finns en kontinuitet och ordning i händelserna, även sådana som 

inte direkt syns för individerna. Han menar att mycket av samspelet går ut på att man vill hitta 

rutiner som gör att man kan lita på sin omgivning. Alla i personalen känner varandra väl och 

man vet nästan vad den andra tänker innan den har sagt något. 

 

Fasta rutiner skapar trygghet. Båda arbetsgrupperna säger sig uppleva en trygghet i 

arbetsledarens roll och att hon litar på dem. På förskolan finns han/hon inte alltid där 

kroppsligen men mentalt, personalen vet att han/hon finns tillgänglig om dem behöver denne. 

För att skapa en trygghet mellan ledning och personal krävs det en god kommunikation dem 

emellan. Man kan lösa problem, fatta beslut och förmedla information på ett konstruktivt sätt 

som är till gagn för arbetsgruppen. Alla vet vad man ska göra och hur man ska agera i olika 

situationer87. Det mänskliga medvetandet menar Giddens88 består av tre delar det praktiska, 

omedvetna och det diskursiva. De innefattar tyst kunskap, handlingar med omedvetna motiv 

                                                 
84 Abrahamsson, m.fl. (2000) 
85 Nilsson (1993) 
86 Giddens (1991) 
87 Nilsson (1993) 
88 Giddens (1984) 
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och individens inre dialog med sig själv. Var och en av personalen bidrar med sitt mänskliga 

medvetande till arbetsgruppen, efter en lång tid tillsammans har den tysta kunskapen blivit en 

gemensam kultur. För att en personalgrupp ska fungera måste de följa regler och rutiner. 

Detta beskrivs som ett slags kitt som håller samman gruppen. Många av reglerna och 

rutinerna är inte synliga förrän de bryts. Det är då man upptäcker att de finns. Ett sådant 

tillfälle är när det kommer in nya medarbetare eller vikarier som gör arbetsuppgifterna på ett 

annorlunda sätt och det fungerar lika bra, då upptäcks de informella reglerna. De formella 

reglerna är mer opersonliga till exempel lagstiftning eller krav från den övergripande 

ledningen som ska uppfyllas.  

 

Rutinerna på båda arbetsställen har tillkommit under en lång tid och anses vara föränderliga. 

Det diskuteras ofta om hur olika rutiner kan förändras och att det är det som utvecklar 

arbetssättet. Man prövar sig fram och upplever ofta att det är positivt med förändringar, dock 

endast de förändringar som de själva kommit fram till. Om förändringarna kommer 

”uppifrån” blir det en otrygg situation, något som man inte kan råda över. De rutiner som har 

funnits länge och speciellt de rutiner som styr hur man beter sig mot varandra och mot barnen 

eller de boende, är de starkaste. Det finns en slags outtalad norm för hur man ska bete sig i 

olika situationer. Det finns normer som lever kvar sedan arbetsplatserna byggdes, till exempel 

hur pass sjuk man är innan man sjukskriver sig. På äldreboendet berättar de att den första 

föreståndaren frågade om de hade feber, hade de inte det så var de för friska för att stanna 

hemma. Den normen råder fortfarande idag, fastän det är tjugo år sedan dess och att det har 

bytts föreståndare. Nilsson89 menar att gruppens struktur och dess process är det som bildar 

gruppens kultur. Gruppkultur är gruppens mest typiska sätt att vara på och att den består av 

medlemmarnas syn på sig själva, gemensamma kunskaper, erfarenheter, vanor och 

värderingar. Har man arbetat tillsammans under en längre tid så formas detta gemensamt. På 

båda arbetsplatserna finns det kvar personal som började där när verksamheten startades. 

 

Kulturen lever kvar även fast människor byter positioner eller byter arbete och lämnar plats 

för andra.90 Båda arbetsplatserna poängterar vikten av den första föreståndarens betydelse för 

arbetsplatsens kultur och att den lever kvar. På äldreboendet har många av personalen arbetat 

sedan starten 1982. De arbetstagare som har börjat vid ett senare tillfälle har anslutit sig till de 

                                                 
89 Nilsson (1993) 
90 Abrahamsson, m.fl. (2000) 
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rådande normerna. Abrahamsson m.fl. menar då att man har kommit till den sista fasen i 

socialiseringsprocessen som de kallar metamorfasen91. I arbetsgruppen går man även igenom 

olika faser eller processer som Giddens92 menar behövs för att socialiseras in i den 

gemensamma kulturen. Dessa är att lära känna varandra, att våga ha åsikter och sedan ta till 

sig gemensamma regler och rutiner som finns på arbetsplatsen. Detta kan göras genom att 

välja de människor som bäst passar in i den kultur som råder på arbetsplatsen och där har 

ledningen en viktig roll eftersom de rekryterar och tillsätter tjänsterna. Ledningen är också 

själv normgivande. Hur de bemöter sina anställda eller hur de agerar i olika situationer 

fortplantar sig nedåt i organisationen93 Angelöw menar att kulturen är en mänsklig produkt, 

något vi skapar och ständigt förnyar. När man pratar om att ”det sitter i väggarna” menar man 

med andra ord att det är svårt att förändra den norm som råder. De formella reglerna kan 

ändras över tid, till exempel nya direktiv eller nya lagar som arbetet ska anpassas till. De 

informella reglerna är de som till stor del skapar arbetsplatsens kultur.94 Kulturen uttrycker sig 

även i vilken interiör arbetsplatsen har.95 Båda arbetsplatserna har satsat på den genom att 

göra det mysigt och ombonat, det medför att alla trivs, både barn och boende känner trygghet. 

 

Om någon av arbetskamraterna blir sjuk en längre tid så är man noga med att hålla kontakten. 

Det är en informell regel som tillkommit på grund av att de är mån om varandra och bryr sig 

om dem som är hemma. Ingen av dem som varit sjuk har känt att de kontrollerades, utan de 

vet att arbetskamraterna bryr sig om. Att kommunicera är ett viktigt inslag i arbetet och på 

båda arbetsplatserna är kommunikationen öppen och spontan. Granér liknar det vid ett 

blodomlopp, det flyter fritt utan förkalkningar eller proppar. På arbetsplatser där man inte kan 

kommunicera vaktar man sina ord. ”Man måste tänka på vad man säger så att man inte säger 

vad man tänker.”96 Respondenterna beskriver sig själva som raka och ärliga mot varandra och 

att man törs säga vad man vill utan att någon tar illa upp. När de har lunchrast så pratar de om 

allt möjligt, det kan handla om allt från recept till vad man gjorde eller ska göra i helgen. 

Ibland pratar man arbete eller schema. Att prata med sina arbetskamrater kan vara som en 

ventil för något som upplevs vara påfrestande. Ibland behöver de inte ens säga till varandra 

om dem inte mår bra. De kan läsa varandras kroppsspråk eftersom de har arbetat med 

                                                 
91 Abrahamsson m. fl. (2000) 
92 Giddens (1991) 
93 Abrahamsson m. fl. ( 2000) 
94 Angelöw (1991) 
95 Abrahamsson m. fl. (2000) 
96 Granér (1991, sid178) 
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varandra i många år. Kroppsspråket kan förmedla, förstärka eller motsäga det man har sagt 

verbalt.97 

 

Delaktighet, stolthet och personalutbildning 
Begreppet delaktighet beskrivs olika på arbetsplatserna. På äldreboendet beskriver man 

delaktighet som att man är empatisk och förstående. Man är delaktig i varandras sätt att 

känna, vara och hur man mår. På förskolan menar man att delaktighet är ett av de viktigaste 

redskapen till utveckling på arbetsplatsen. De är delaktiga i hur budgeten ska fördelas, de är 

med och säger vad de tycker när det ska tas viktiga beslut. Att vara delaktig är det som gör att 

man känner engagemang. Angelöw98 menar för att en organisation ska fungera är det viktigt 

att medarbetarna får komma till tals och att de får vara med och påverka. Gemensamma mål 

är en viktig del i arbetet och att man får vara med och utforma dem. Det är också viktigt att 

man känner till hur besluten i organisationen fattas, det gör att man vet hur man kan påverka. 

Tanken med timecareschema är att personalen ska vara delaktiga och själva kunna påverka de 

tider de vill arbeta. Fritt översatt kan man säga att det betyder att ”ta hand om tiden”, vilket 

respondenterna på äldreboendet inte tycker att de kan fullt ut. Man kan vara med och påverka, 

men bara till en viss del. Personalen på förskolan beskrev ett tillfälle då de fick vara med och 

utforma den nya skolplanen. De fick känslan av att vara sedda och att det fanns människor 

som tyckte att de var värda att lyssna på. Att vara delaktig i ett sådant viktigt beslut var 

upplyftande och de kände stolthet över sig själva och sin förskola.  

 

Äldreboendets personal tycker att arbetsplatsen är bra och att de är nöjda med kvalitén på 

arbetsinsatsen. Arbetet i sig kan de rekommendera till vänner och bekanta om dem skulle 

passa för det. De menar att det inte är vem som helst som passar inom vården, där krävs 

kompetens av mänsklig karaktär. På förskolan är personalen också nöjda över sitt arbete i 

stort, de har också en uttalad stolthet för yrkesrollen. Nätverket utvecklar dem som pedagoger 

och de anser att alla människor borde få veta vad de gör i sitt yrke. Många av respondenterna 

anser att det inte är alla som klarar av att ta hand om barn på det pedagogiska sätt som de gör. 

Furåker skriver i sin artikel99 att offentligt anställda upplever sig göra något som är angeläget 

för andra och för samhället i stort. Inom den offentliga sektorn är man också relativt stolt över 

                                                 
97 Granér (1991) 
98 Angelöw (2002) 
99 Furåker (2000) 
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sitt arbete men mindre stolt över organisationen i stort. Furåker menar också att samhällets 

stora nedskärningar inom den sektorn har inneburit att många känner sig otrygga och att de 

ständigt lever under hot om minskad tilldelning och indragning av tjänster. Trots det finns 

ändå känslan kvar av att de utför ett väsentligt arbete och att de känner stolthet över det. I 

förlängningen måste den negativa utvecklingen vändas för att den offentliga sektorn ska 

kunna rekrytera personal i framtiden.  

 

På äldreboendet är personalutbildningen riktad till gruppen som helhet, alla får gå på samma 

utbildning eller ta del av föreläsningar i samlad trupp. Utbildningsinsatserna riktar sig både 

till utveckling av arbetet och till den egna individens personliga utveckling. Det är bra att få 

båda delarna, tycker respondenterna. De anser också att det är viktigt att det inte blir för 

mycket kurser, för då hinner man inte arbeta. De dagliga rutinerna ruckas och man kan 

uppleva det som ett avbrott i den kontinuitet som är viktig att upprätthålla.  

 

På förskolan riktas utbildningsinsatserna till den enskilda arbetstagaren i form av olika kurser 

som utvecklar yrkesrollen. Man är mån om att få gå på vidareutbildning för att det anses 

stärka människan och det i förlängningen bidrar till att förskolan utvecklas. Att vara medlem i 

nätverket Reggio-Emilia och att få kollegial handledning är viktigt för personalen och för 

förskolan. Kollegial handledning anses stärka och utveckla både individen och gruppen. De 

förskollärare och fritidspedagoger som arbetar på förskolan har universitets eller 

högskoleutbildning vilket också kan påverka deras inställning till att välja kurser som 

kompletterar deras grundutbildning. De som arbetar på förskolan har olika 

utbildningsbakgrund och detta resulterar i att det kollektiva tänkande inte är lika starkt som på 

äldreboendet där de flesta har samma utbildningsbakgrund. En organisation eller en 

arbetsgrupp består av en samling individer som verkar för att nå gemensamma mål. Varje 

enskild individ har också en egen personlig karaktär som man inte helt kan koppla bort. För 

att arbetsplatsen ska nå de gemensamma målen, är det därför viktigt att den enskilde individen 

också utvecklas i positiv riktning.100 

                                                 
100 Ahrne; Hedström (1999) 
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Avslutande reflektioner 
 
Friskfaktorer 
Syftet med denna studie är att undersöka vad som karaktäriserar två arbetsplatser med låg 

sjukfrånvaro. Det framkommer att det är många faktorer som bidrar till att dessa arbetsplatser 

har hög närvaro. Dessa faktorer definieras som friskfaktorer. Det är: delaktighet, stolthet, 

personalutbildning, arbetsglädje, friskvård, kommunikation, normsystem, trygghet och 

ledarskap. Utifrån respondenternas beskrivning av sina arbetsplatser kan man tyda ett 

specifikt kulturellt mönster där de identifierade friskfaktorerna återfinns. De olika individerna 

i arbetsgruppen interagerar och bidrar genom sina värderingar, förhållningssätt och handlingar 

till att skapa den gemensamma kulturen på arbetsplatsen. Redan vid begynnelsen då dessa 

arbetsplatser blev till, skapades en kultur som lever kvar än idag. Visst har det skett 

förändringar men grundstommen finns där som en trygghet. På det sätt respondenterna 

beskriver introduktionen för sina arbetsplatser kan man utgå ifrån att det är oerhört viktigt 

med en bra introduktion, där man lär känna varandra och skapar en välfungerande framtid för 

personalgruppen och dess arbetsförhållanden. Gruppkultur är gruppens mest typiska sätt att 

vara och den består av medlemmarnas syn på sig själva, gemensamma kunskaper, 

erfarenheter, vanor och värderingar. Har man arbetat tillsammans under en längre tid formas 

detta gemensamt. På båda arbetsplatserna finns det kvar personal som började där när 

verksamheten startade. Via introduktionen av nyanställda överförs den rådande kulturen som 

en del av yrkessocialisationen och internaliseras då av de nyanställda. Den närmaste 

arbetsledarens handlingar är viktiga för att bibehålla den kultur som råder. Det kan 

exempelvis vara det sätt arbetsledaren visar att han eller hon bryr sig om sin personal och 

dennes sätt att se individen bakom yrkesrollen.  

 

Likheterna mellan arbetsplatserna är många trots att de två arbetsplatserna ingår i olika 

förvaltningar. Båda arbetsplatserna kännetecknas av ett öppet klimat. Personalen kan vara sig 

själv och kan säga vad de tycker även om den åsikten avviker från mängden. Det finns regler 

och rutiner som är väl kända för respondenterna men även för barn och boenden. Personalen 

vet hur de ska agera i olika situationer. Detta tillsammans bidrar till att de känner en stor 

trygghet. De är trygga med varandra, med arbetet och arbetsuppgifterna men även med det 

ledarskap som finns närmast arbetsgrupperna. När någon i arbetsgruppen har varit sjuk en 
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längre tid är det självklart att man hör av sig och att man skickar blommor. Det är ingen 

formell regel utan snarare en informell, det kommer från hjärtat och inte från ett direktiv. 

Därför upplever ingen av respondenterna att de blir kontrollerade då arbetsledaren eller 

arbetskamraterna ringer hem. Den som är borta från arbetet är saknad och man är mån om att 

de ska komma tillbaka.  

 

Båda arbetsgrupperna känner arbetsglädje när de får uppleva något utöver det vanliga. På 

förskolan kan det vara då ett barn utvecklas och helt plötsligt kan något, som de har övat på 

länge. På äldreboendet kännetecknas arbetsglädje av de stunder då man har tid att göra något 

extra för de boende till exempel fira olika traditioner med allt vad som hör där till.  

 

I och med att arbetsplatserna har låg sjukfrånvaro har detta påverkat budgeten i positiv 

riktning. Vikariekostnaderna är låga, detta gör att man kan satsa på personalens 

välbefinnande. Exempelvis ergonomiska arbetsbyxor eller personlig utveckling. Detta är ett 

beslut som vardera arbetsledare har bedömt vara av värde för arbetsgrupperna. Arbetsledarens 

bedömningar är därigenom betydelsefulla för arbetslagen. Att satsa på personalen anses inte 

vara samma sak som att slösa pengar. När det talas om budget på dessa arbetsplatser kan man 

likna det vid ett hjul som snurrar i positiv riktning. Det vill säga att dessa arbetsplatsers 

budget inte blir ansträngd av stora vikariekostnader, personalen tar ansvar och är insatt i 

budgeten. Det ger vidare möjlighet till extra insatser för att på äldreboendet exempelvis 

handla till traditionella högtider som ger arbetsglädje, trivsel och stolthet. På förskolan köper 

man exempelvis arbetsbyxor som i längden bidrar till mindre förslitningsskador, detta ger 

personalen trygghet, delaktighet och engagemang i budgeten. På det sättet är hjulet i rullning 

på ett positivt sätt och vidare bidrar det till deras låga sjukfrånvaro. Det arbetsplatser med hög 

sjukfrånvaro skulle behöva för att vända sin sjukfrånvaro är att få möjlighet att kunna satsa på 

friskfaktorer genom att budgeten hade en speciell summa avsatt för personalvård med mera, 

då deras budget är tyngd av vikariekostnader och inte ger utrymme till personalvård. Som 

någon sa, "det behöver inte bli så dyrt". 

 

Det som nämns ovan är likheter mellan arbetslagen, skillnaderna är bland annat förskolans 

positiva syn på kollegial handledning. Respondenterna anser att det har gett dem insikt och 

klarhet i arbetet. Det har gett dem möjlighet att reflektera över sin arbetssituation på ett 

utvecklande sätt. Kollegial handledning och dess pedagogik torde även passa på andra 
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arbetsplatser än förskolor. Genom att avsätta tid till att uppmärksamma och reflektera över 

arbetssättet som används på arbetsplatsen kan man få till stånd ett utvecklingsarbete som 

gynnar arbetstagarnas yrkesroll och arbetsplatsens klimat. Någon kollega från en annan 

arbetsgrupp kommer in med jämna mellanrum och diskuterar med personalen vad man har 

och vad man kan förbättra. Förskolans personal har också fått möjligheten att visa sig i olika 

sammanhang, berätta om sitt arbetssätt och den låga sjukfrånvaron. Detta upplever 

respondenterna har stärkt hela arbetsgruppen och gjort dem stolt i sin yrkesroll. Att bli sedd 

och uppmärksammad är viktigt. Äldreboendets personal var inte medveten om sin låga 

sjukfrånvaro, men anser själva att det beror på hög arbetsmoral. Den största skillnaden mellan 

äldreboendet och förskolan fann vi i respondenternas svar på frågan om delaktighet. Alla 

respondenter anser sig vara delaktiga men på olika sätt. På äldreboendet är delaktighet att bry 

sig om varandra och de boende, att ha förståelse för hur andra känner och tänker. De anser 

också att delaktighet är att man ställer upp för varandra. På förskolan är delaktighet att vara 

med och påverka de beslut som rör arbetet. De är delaktiga i beslut som rör budget och inköp. 

De är också med och planerar personalmöten och studiedagar. Vår tolkning av detta är att det 

på förskolan alltid har varit rektorer/föreståndare som har haft liknande utbildningsbakgrund 

som arbetstagarna i gruppen. Det har varit och är naturligt att alla diskuterar sig fram till de 

beslut som ska fattas. På äldreboendet har arbetsledaren en annan utbildning än arbetstagarna 

i gruppen. Det har alltid varit arbetsledarens arbetsuppgifter att fatta övergripande beslut 

rörande till exempel budget och inköp. Därför har betydelsen av delaktighet blivit att vara 

delaktig i arbetsgruppen och inte i organisationen. Alla respondenter anser därför att 

delaktighet är en av de viktigaste faktorerna till en väl fungerande arbetsplats. Att själv 

bestämma över arbetsdagens innehåll ses som en självklarhet. Större delen av arbetsgruppen 

har varit med från början, de känner varandra väl. De känner även till varandras och boendens 

familjer med deras livshistorier. Detta har gett arbetsplatsen en specifik kultur som gör att 

respondenterna känner en stor trygghet och identitet till sitt arbete.  

 

Titeln till studien ”Jag är en sån där som aldrig är sjuk” är ett citat från en av 

respondenterna, men alla har utryckt sig på liknande sätt. Det kan inte vara ödet som gjort att 

individer med låg sjukfrånvaro eller bra immunförsvar har hamnat på samma arbetsplats. 

Detta är ett resultat av den kultur de har byggt upp tillsammans. Det är möjligt att man på 

arbetsplatser med hög sjukfrånvaro kan finna någon av de faktorer som kallas friskfaktorer, 

men troligtvis inte alla. Det man då kan göra är att försöka finna vilka faktorer som fattas 



  55   

genom att kartlägga arbetsplatserna. När dessa är identifierade kan det utformas konkreta 

utvecklings- och utbildningsprojekt i syfte att stärka dessa faktorer, till exempel utveckla 

ledarskapet om det är där bristerna återfinns.  

 

Respondenterna har beskrivit ett egenansvar och en helhetssyn i deras arbetsliv. Det goda 

arbetslivet uppstår då människor har balans i hela tillvaron både privat och på arbetet. Det är 

deras egen kropp och den kan bara de själva, och inte arbetsgivaren, ta hand om. Denna 

attityd bidrar till respondenternas låga sjukfrånvaro. För att öka människors egenansvar för 

förbättrad hälsa och välbefinnande kan däremot arbetsgivaren bidra med föreläsningar eller 

andra metoder för att ge de anställda ökad kunskap i frågor som berör detta ämne. Vi anser 

också att det finns en trend i samhället som fokuserar på detta faktum att man är sig själv 

närmast, det vill säga att det är upp till var och en att ta ansvar över sitt eget liv och därmed 

sin egen hälsa. Ett exempel på detta är att läkare numera kan skriva ut recept på motion i 

stället för medicin för att sänka blodtryck vilket inte har förekommit förr. Det finns också en 

allmän debatt om deltidsjukskrivningar som i sig också kan leda till att människor inte fastnar 

i allt för långa sjukskrivningar, vilket bör uppmuntras av arbetsgivaren i större utsträckning.  

 

Vi vill ännu en gång poängtera att detta inte är en jämförande studie och att det resultat som 

har framkommit gäller för just dessa arbetsplatser. Vi anser att alla dessa faktorer som vi har 

funnit i vår undersökning och som beskrivits i ovanstående text är det som tillsammans har 

bidragit till att dessa arbetsplatser har låg sjukfrånvaro.  

 

Denna studie är tänkt att visa på goda exempel av arbetsplatser i offentliga sektorn, för att 

bidra till en vändpunkt av det höga sjukskrivningstal som råder. Vi anser utifrån studiens 

resultat och från den goda kännedom vi har i ämnet att Luleå kommun kan minska den höga 

sjukfrånvaron. Detta kan till exempelvis göras genom att utse eller anställa en 

rehabiliteringsansvarig inom varje förvaltning. Denne person kunde avlasta och vara en 

hjälpande hand för arbetsledarna. Denne skulle kunna sköta kontakterna med alla de 

institutioner som en sjukskriven individ behöver för att tillfriskna, till exempel arbetsgivaren, 

försäkringskassan, arbetsförmedlingen, försäkringsbolag med flera. Vi tror att många 

människor i dag faller mellan dessa stolar och att det därmed också förlänger 

sjukskrivningstiden. Arbetsledarna har i dagsläget svårt att hinna med denna arbetsuppgift i 

det dagliga arbetet. Det kan också vara så att det inte finns tillräckliga kunskaper hur man ska 
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gå tillväga och därför har svårt att prioritera denna arbetsuppgift. Människor som har en 

arbetsledande funktion bör ständigt få sina kunskaper uppdaterade, för att kunna ta hand om 

de anställda som är sjukskrivna, lika viktigt är det att se till att det finns kännedom om vad 

man ska göra i det förebyggande arbetet.  

 

Precis som vi har sagt tidigare påverkar de höga sjukskrivningstalen också budgeten. Vi anser 

därför att det är viktigt att man på varje arbetsplatsträff och arbetsledarträff tar upp och 

diskuterar hur sjukskrivningstalen ser ut och vilka planer man har på åtgärder. Det borde vara 

lika naturligt som att diskutera budgeten. Förskolans personal menar också att delaktighet i 

budgeten och övrig verksamhetsplanering är det som får dem att känna sig engagerade i 

arbetet och förskolans utveckling. Delaktighet är en viktig faktor i varför dessa arbetsplatser 

har låg sjukfrånvaro, att känna engagemang gör att det är svårare att stanna hemma när man 

inte känner sig riktigt frisk. Även på äldreboendet är man delaktiga, men då framför allt i 

form av hänsyn mot de andra i arbetsgruppen, vilket också har lett till låga sjukskrivningstal.  

 

I vår studie framkom det också att respondenterna menar att en ständig kontakt med arbetet 

förkortar sjukdomstiden. Att bli inbjuden till personalträffar och andra sammankomster 

utanför arbetstid borde vara en självklarhet på alla arbetsplatser inom kommunen. Att bjuda 

med de sjukskrivna kostar någon krona mer just då men i förlängningen är det en billig 

investering om det kan leda till att man kommer tillbaka till arbetet tidigare.  

 

Arbetsmodellen med kollegial handledning som visat sig vara betydelsefull för förskolans 

personalutveckling kan även appliceras på andra verksamhetsområden till exempel 

äldreomsorgen. Som vi tidigare nämnt finns det också en vinst i att avsätta en del av budgeten 

till personalvårdande insatser, en summa för varje arbetstagare som skulle kunna användas till 

friskvård i form av fysisk aktivitet, frukt, sammankomster med mat, studiebesök, kläder, 

massage eller annat. Jonny Johnsson101 företagsläkare på Stora Enso menade att varje krona de 

satsade på personalen betalades tillbaka fem gånger om i form av lojalitet, effektivitet, 

arbetsglädje och minskad sjukfrånvaro. 

 

Det är viktigt att inte bara visa sjukfrånvaro utan även visa den statistik som finns vad gäller 

frisknärvaro som diagrammet här nedan. Vår definition av frisknärvaro är att man är 
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närvarande på sitt arbete. Att uppvisa siffror på över trettio procent innebär att en tredjedel av 

de anställda inte haft en enda sjukdag på ett helt arbetsår, siffror som är värda att ta plats i 

media i stället för allt negativt som lyfts fram. Kanske kan man dra nytta av denna studie 

genom att i arbetsmiljöarbetet tänka i termer av långtidsfriska istället för långtidssjuka. 

Holistiskt och målinriktat istället för fragmentariskt och åtgärdsinriktat.  

 

Frisknärvaro 2002
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För att testa de nio friskfaktorer som kommit fram i denna studie, skulle det i framtida studier 

vara intressant att undersöka arbetsplatser med hög sjukfrånvaro. Där skulle de nio 

friskfaktorerna ligga till grund för en enkätundersökning. Med enkäter skulle man kunna mäta 

flera arbetsplatser och på det sättet kunde flera arbetsplatser ingå i studien.  
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Figur 5 
Ovanstående diagram visar på antal personer i procent som varit fullt 
närvarande under 2002 på sina arbetsplatser, det vill säga inte har haft en 
enda sjukskrivningsdag.  
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Vår förhoppning är att Luleå kommun kommer att kunna använda sig av denna undersökning 

som en del i deras arbete med att minska de höga sjukskrivningstalen. Vårt förslag är att detta 

skulle kunna göras genom att kartlägga arbetsplatser och undersöka vilka friskfaktorer som är 

starka/svaga och ta fram handlingsprogram för hur man ska komma tillrätta med det som inte 

får ett tillfredställande resultat. Det skulle kunna vara ledarskapsutveckling, att öka 

personalens delaktighet i planeringsprocesser, ge personalen kunskap om kommunikation, 

öka insynen i budgeten och verksamheten i stort. Det är ett omfattande arbete, men vi anser 

det vara väl värda pengar.  

 

Friskfaktorerna som vi kom fram till är delaktighet, stolthet, personalutbildning, 

arbetsglädje, friskvård, kommunikation, normsystem, trygghet och ledarskap. Dessa kan 

man likna vid ett pussel som tillsammans skapar en gemensam kultur. Friskfaktorerna kan 

man forma om till frågor och ställa till dem som arbetar i gruppen. Exempelvis – hur får vi 

arbetsglädje? – varför trivs du på arbetet? – vad kan vi förbättra? Att synliggöra dessa 

friskfaktorer och skapa en diskussion om dem, torde förbättra förutsättningarna till friskare 

arbetsplatser.  
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Arbetsgruppen 
1. Hur länge har du arbetat här? – Inom förvaltningen? 
2. Hur ser din nuvarande familjesituation ut? 
3. Varför tror du att ni är friska? 
4. Vilka är de bakomliggande orsakerna till varför människor är friska? 
5. Vad innebär begreppet delaktighet för dig? 
6. I vilka beslut är det viktigt att du och dina kollegor får vara med och bestämma? 
7. Vad har arbetsledaren för betydelse, vad gäller den låga sjukfrånvaron?  
8. Vilka är de viktigaste källorna till livsglädje för dig? 
9. Dra dig till minns en situation, då du kände stor arbetsglädje. Vad kännetecknade det? 
10. Vilka är de viktigaste förutsättningarna för arbetsglädje? 
 
11. Om någon kommer till arbetet och inte känner sig kry, hur gör du då? 
12. När någon blir sjuk vad gör du då? 

– vad gör arbetslaget? 
– Vad gör arbetsledaren? 

13. Om du blir sjuk, har du möjlighet att byta skift, ta semester eller ta annan ledighet? 
14. När sjukanmäler du dig? 
15. Känner ni varandra i arbetslaget? 
16. Umgås ni privat? 
17. Har ni personalfester? 
18. Vem blir bjuden? Är arbetsledaren med? 
19. Temadagar eller liknande, vad ger det er i arbetslaget eller dig som enskild? 
20. Hur ska en bra arbetsledare vara? 
 
21. Vad är arbetsledarens arbetsuppgifter? 
22. Vem bestämmer över arbetsdagens innehåll? 
23. När ni får tid över eller har lunch, vad pratar ni om då? 
24. Vad är friskvård för dig? 
25. Vad är friskvård för arbetslaget? 
26. Vad är friskvård för er arbetsledare? 
27. satsas det p friskvård, hur mycket ? 
28. Hur används hjälpmedel? Varför? 
29. Vad är trygghet för dig på arbetsplatsen? 
30. Hur löser ni konflikter? –små? – stora? 
 
31. Känner du att du kan förändra regler på arbetsplatsen? 
32. Känner du att du kan förändra rutiner? 
33. Ansvar, har ni olika arbetsområden? 
34. Vad gör ni med: 

– Inarbetad tid? 
– Arbetstider? 
– Lunchraster, tas de ut? 
– Telefon? 

35. Hur jobbar ni i huset, finns det olika regler/rutiner mellan sidor eller avdelningar? 
36. Täcker ni upp och hjälper varandra? 
37. Jobbar alla med varandra? 
38. Är du stolt över ditt arbete och arbetsplats?  
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39. Skulle du rekommendera ditt arbete till någon du känner? 
40. Har du förtroende för den övergripande ledningen? 
 
41. Känner du ett stöd uppifrån, som ger förutsättningar för arbetet? 
42. Varför är ni friska? 
43. Hur fungerar kompetensutvecklingen? 
 
Utomstående med inflytande 

1. Beskriv dig själv och ditt liv? 
2. Hur länge har du arbetat här? – Inom vården? 
3. Hur ofta är du inne på avdelningen? 
4. Vilka bakomliggande orsaker avgör om arbetsgruppen är frisk? 
5. Hur upplever du arbetsgruppen? 
6. Finns det något speciellt för den här arbetsgruppen? – positivt? –Negativt? 
7. Känner du dig som en i gänget? Tillhörighet? 
8. Förekommer personalfester? – Pratas det om dessa? 
9. Tar de egna beslut om arbetssätt? – Är de självständig? 
10. Hur används hjälpmedel eller lyftteknik? Är man medveten? 
 
11. Tänker de på sig själva och varandra? (Så att de inte gör illa sig) Är de mån om varandra? 
12. Hur skulle du beskriva arbetsgruppen? 
13. Hur är stämningen? 
14. När någon blir sjuk vad händer då? 
15. Hur fungerar samarbetet mellan arbetsgruppen och ledaren? 
16. Vilka är de viktigaste förutsättningarna för arbetsglädje, livsglädje? 
17. Varför tror du att gruppen är frisk och har låg sjukfrånvaro? 
 
Ledaren 

1. Beskriv dig själv och ditt liv 
2. Hur länge har du arbetat här? – Inom vården/skolan? 
3. Vad är ett gott ledarskap?  
4. Hur får man ett bra klimat? 
5. Kan du som ledare påverka gruppens klimat? 
6. Vilka visioner har du för arbetsplatsen? 
7. Hur fungerar kompetensutveckling? 
8. Vad innebär delaktighet för dig? Självständighet 
9. Hur löser ni konflikter? – Små? – Stora? 
10. Vilka är de viktigaste förutsättningarna för arbetsglädje? 
 
11. Vilka är de viktigaste källorna till livsglädje för dig? 
12. Dra dig till minnes en situation då du kände stor arbetsglädje. Vad kännetecknade det? 
13. Vad är dina arbetsuppgifter när det gäller arbetsmiljö? 
14. Gör du något särskilt om någon i personalen är sjuk? 
15. Förekommer personalfester?  

– Vem blir bjuden? 
– Tar ni in vikarier? 
– Kommer alla? 
– Är du med? 
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16. Upplever du att förutsättningarna finns för ditt ledarskap? –Stöd uppifrån? 
17. Vad är friskvård för dig? 
18. Vad är friskvård för arbetslaget? 
19. Satsar du på friskvård? –Hur mycket ekonomi och tid? 
20. Anser du dig själv vara normgivande? 
 
21. Tar du med arbetet hem? Är du ledig då du går ut ifrån arbetet? 
22. Varför tror du att gruppen är frisk och har låg sjukfrånvaro? 
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