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sammanfattning 

Syftet med denna undersökning har varit att identifiera samt analysera några av de faktorer 

som kunde förklara det faktum att graden av sjukfrånvaro inom avdelningen som utför olika 

typer av yrkesarbete i denna kommunala förvaltning i Luleå konstant ligger över målvärdet 

som är fyra procent. Huvudhypotesen har varit att arbetsmiljön har en stor betydelse för dessa 

yrkesarbetares hälsa. För att kunna besvara studiens syfte analyserades sambandet mellan den 

psykosociala arbetsmiljön och de anställdas hälsa, sambandet mellan den fysiska arbetsmiljön 

och graden av sjukfrånvaro inom denna avdelning och sambandet mellan det utförda 

hemarbetet och dessa mönster i sjukskrivningen. En kvantitativ empiriinsamlingsmetod 

användes baserad på en enkät som delades ut inom avdelningen. Denna kvantitativa metod 

som valdes passade bra till studien, eftersom all personal som arbetar inom denna avdelning 

fick möjlighet att delta i undersökningen, vilket blev till en fördel för generaliseringen av 

studiens resultat. Förutom enkätundersökningen krävdes också läsning av officiella rapporter 

som hittades via Internet samt böcker och vetenskapliga artiklar som hittades med hjälp av 

universitetsbiblioteket.  

Utifrån studiens resultat framkommer med tydlighet att den psykosociala arbetsmiljön spelar 

en viktig roll när det gäller dessa anställdas hälsa. Det finns en obalans mellan 

arbetsbelastning, möjlighet till egen påverkan och arbetsuppgifternas svårighetsgrad som i sin 

tur påverkar personalens psykiska hälsa negativt, eftersom de har låg kontroll över arbetet. 

Allt detta genererar mycket stress hos arbetstagarna, och de manliga tjänstemännen drabbas i 

större utsträckning jämfört med resten av personalen. Kvinnorna har mest problem med att få 

stöd från sina arbetskamrater eller chefer, vilket påverkar både det sättet som de involverar sig 

i arbetet och deras känslor inför och under arbetet negativt. Allt detta leder i sin tur till hög 

psykisk trötthet, låg arbetstrivsel och låg motivation bland dem, som innebär en ökad risk för 

psykisk ohälsa. Undersökningens resultat visar också att den fysiska arbetsmiljön har en 

verklig betydelse för personalens hälsa, speciellt för deras psykiska välmående, inom den 

gruppen som tyckte att den fysiska arbetsmiljön borde förbättras i framtiden. När det gäller 

hemarbetet visar sambanden som analyserades i resultatdelen att det inte är hemarbetet som 

har stor betydelse för de anställdas hälsa, det är snarare variabeln civilstånd som har störst 

betydelse, och som gör att den här gruppen drabbas av så kallade belastningssjukdomar. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: sjukfrånvaro, psykisk ohälsa, tjänsteman, yrkesarbetare, förvaltning 
 



  

Abstract 

The purpose of this study was to identify and analyze some of the factors that could explain 

the fact that the level of sickness absenteeism within the department that performs various 

kinds of professional work in the municipal administration of Luleå is constantly above the 

target value that is four percent. The main hypothesis was that the work environment has a 

great significance for these skilled workers health. The correlation between the psychosocial 

work environment and the employees’ health, the correlation between the physical 

environment and the level of sickness absenteeism within the department, and the correlation 

between the performed housework and these patterns of sickness absenteeism were analyzed 

in order to answer the purpose of the study. Quantitative empirical data collection methods 

were used based on a questionnaire that was distributed within the department. The 

quantitative methods that were selected suited well to the study, as all skilled workers within 

this department were given the opportunity to participate in the survey, which was an 

advantage for the generalization of the study results. In addition to the survey, it was also 

required reading of official reports found on the Internet, as well as books and scientific 

papers found at the university library. 

Based on the results of the study, it clearly emerges that the psychosocial work environment 

plays an important role for these employees’ health. There is an unbalance between the 

workload, the capacity to influence the work process and the difficulty of the tasks, which 

affects the skilled workers mental health negatively because of their low control over the 

work. All these aspects generate a high level of stress among the employees and the male 

skilled workers are much more affected in compare to the rest of the personnel. Women have 

mostly problems in getting support from their colleagues or foremen, which affects both the 

way they involve themselves in the work process and their feelings before and during the spell 

of work. All these aspects increase the level of stress among women and it also generates low 

job satisfaction and low motivation, which means a high risk for mental illness among them. 

The results of the study also show that the physical environment has a real importance for the 

employees’ health, especially for their mental well-being, within the group who felt that the 

physical environment should be improved in the future. When it comes to variable 

housework, the correlations that were analyzed in the results section show that it is not 

housework that has a great significance for the skilled workers health. It is rather variable 

marital status that mostly matters, and that makes this group of employees to become affected 

of the so called workload diseases. 
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Sida 1 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Sjukfrånvaron i Sverige har varierat mycket under de senaste tjugo åren och sedan år 2011 har 

sjukskrivningarna som är kopplade till arbetet ökat succesivt (Arbetsmiljöverket, 2014; 

Försäkringskassan, 2014a). Graden av sjukfrånvaro bland de som arbetar är också högre i dag 

i jämförelse med år 1997; 27 procent av kvinnorna och 20 procent av männen har under det 

senaste året sjukskrivit sig på grund av arbetsorsakade besvär (Arbetsmiljöverket, 2014). 

Ökningen beror på olika faktorer och det som har störst betydelse är att de som sjukskriver sig 

behöver längre och längre tid för att återkomma till arbetslivet, och kvinnorna hamnar oftare i 

en sådan situation jämfört med männen (Hogstedt m. fl., 2004). Enligt Arbetsmiljöverket 

(2014) sjukskriver sig tjänstemännen i större utsträckning än arbetarna på grund av psykiska 

påfrestningar, så som oro, ångest, depression, och kvinnor drabbas oftare än män av sådana 

hälsoproblem. Arbetarna rapporterar i stället fler arbetsskador som orsakas av tung manuell 

hantering och korta upprepade arbetsmoment. Sverige har en stark könssegregerad 

arbetsmarknad och en majoritet av kvinnorna arbetar inom den offentliga sektorn, som till 

exempel inom kommunal-, vård- eller utbildningsväsendet, och många av dem har ett 

administrativt arbete (Arbetsmiljöverket, 2013; Kilbom, Messing & Thorbjörnsson, 1999). 

Kvinnor har rent generellt sämre förutsättningar än män när det gäller att upprätthålla sin 

hälsa samt att i deras situation har hälsorelaterade besvär mycket att göra med arbetet. De 

drabbas oftare än män av kronisk trötthet på grund av det så kallade dubbelarbete, som i dag 

även har blivit ett trippelarbete, det vill säga lönearbete, hemarbete och omvårdnadsarbete 

gällande äldre släktingar (Sjögren & Wijma, 1999:5). Det finns också studier som visar att 

syselsatta kvinnor med barn har lägre sjukfrånvaro i jämförelse med andra kvinnor som inte 

har barn i hemmet, vilket betyder att variationen gällande sjukskrivningarna beror i denna 

situation mest på arbetsrelaterade faktorer (Försäkringskassan, 2014a). 

Sjukfrånvaron ökar i dag i den offentliga sektorn på grund av organisatoriska eller sociala 

faktorer, och den psykiska ohälsan är ett centralt element, speciellt i kvinnornas situation 

(Försäkringskassan, 2014b). I de flesta fallen är det den stigande arbetsbelastningen som är 

orsaken, och som en konsekvens av detta ökar också stressen bland de anställda 

(Försäkringskassan, 2014a; Arbetsmiljöverket, 2014). Otillräckligt stöd och bristfällig 

arbetsledning, konflikter på arbetsplatsen, samarbetsproblem, personalbrist, mobbning och 

omorganisering representerar andra faktorer som förklarar ökningen av sjukskrivningarna som 

är kopplade till arbetslivet (Försäkringskassan, 2014a). En stigande sjukfrånvaro innebär ett 

problem för en organisation, eftersom den påverkar arbetskraftens effektivitet negativt. Denna 

ökning blir således en kostnadsfråga som en arbetsgivare kan lösa genom att satsa på att 

förbättra arbetsmiljön. Det finns många studier som visar att arbetsmiljön spelar en stor roll 

för sjukskrivningen och dessa undersökningar hänvisar bland annat till olika typer av fysiska 

och psykiska besvär som arbetet kan generera (Hogstedt m. fl., 2004). I likhet med 

forskningen visar Försäkringskassans senaste rapport att arbetsplatserna har identifierats som 

viktiga platser för det förebyggande arbetet när det gäller sjukfrånvaro. Denna slutsats har i 

sin tur genererat ett nytt initiativ i Sverige, ett så kallat mobiliseringsinitiativ, som har som 

mål att mobilisera samhällets resurser för att minska sjukfrånvaron bland de anställda 

(Försäkringskassan, 2015). Resultat från Arbetsmiljöstatistiken pekar på att den fysiska 

arbetsmiljön inom offentlig verksamhet inte alls har försämrats under de senaste åren och i 

stället har kraven på den enskilde individen ökat markant (Hogstedt m. fl., 2004:129; 

Försäkringskassan, 2014a). Detta betyder att den psykosociala arbetsmiljön blir ett allt större 



  

Sida 2 

problem för anställdas hälsa i dag, eftersom möjligheterna till att få stöd från arbetskamrater 

eller chefer samt kontrollmöjligheterna över det egna arbetet har minskat (Marklund m. fl., 

2005:339; Försäkringskassan, 2014a). Privatlivet och fritiden innebär också ökade 

belastningar för individen, men dessa två faktorer har inte alls lika stor betydelse för 

sjukfrånvaron så som faktorerna som är kopplade till arbetslivet (Marklund m.fl., 2005). 

I den kommunala förvaltningen i Luleå finns det två tydliga mönster i sjukskrivningen: det 

finns markanta könsskillnader inom två avdelningar som utför ett administrativt arbete, det 

vill säga bland tjänstemän, samt konstanta höga värden inom en avdelning som utför olika 

typer av yrkesarbete, det vill säga bland arbetare. Den första delen av problemet har utredaren 

nyligen undersökt. Studiens resultat visade tydligt att det uppstår en obalans mellan 

arbetsbelastning, möjligheten att påverka det utförda arbetet och arbetsuppgifternas 

svårighetsgrad, som i sin tur påverkar personalens psykiska hälsa negativt, eftersom de har låg 

kontroll över sitt arbete. Allt detta genererar mycket stress hos de anställda, och kvinnorna 

drabbas i större utsträckning. Enligt forskningen är dessa två mönster i sjukskrivningen 

ganska vanliga i dag; kvinnor som genomför ett administrativt arbete, det vill säga 

tjänstemännen, har en betydligt sämre hälsa både fysiskt och psykiskt jämfört med de kvinnor 

som är arbetare (Arbetsmiljöverket, 2014). Förklaringen ligger i det faktum att arbetarna rent 

generellt har olika roller på en arbetsplats, vilket innebär fler möjligheter till tillfredställelse 

när det gäller det utförda arbetet (Kilbom, Messing & Thorbjörnsson, 1999).  

Förvaltningen har gett i uppdrag till samma utredare att hitta orsakerna som ligger bakom den 

andra delen av fenomenet, det vill säga bakom de konstanta höga värdena av sjukfrånvaron 

inom avdelningen som domineras av olika arbetaryrken. Målet är att graden av sjukfrånvaro, 

som närmar sig sex procent i dag enligt denna kommunala förvaltning i Luleå, ska ligga under 

fyra procent i framtiden. 

 
1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att identifiera samt analysera några av de faktorer som kan 

förklara det faktum att graden av sjukfrånvaro inom avdelningen som utför olika typer av 

yrkesarbete konstant ligger över målvärdet som är fyra procent. Detta för att få en ökad 

kunskap om fenomenet, kunskap som förvaltningen behöver för att kunna jobba vidare med 

förebyggande åtgärder.  

Huvudhypotesen är att arbetsmiljön har en stor betydelse för dessa yrkesarbetares hälsa. För 

att kunna besvara studiens syfte formuleras tre frågeställningar: 

1. Finns det något samband mellan den psykosociala arbetsmiljön och anställdas hälsa? 

2. Finns det något samband mellan den fysiska arbetsmiljön och graden av sjukfrånvaro 

inom denna avdelning? 

3. Finns det något samband mellan det utförda hemarbetet och dessa mönster i 

sjukskrivningen? 

1.3 Avgränsning 

En avgränsning görs när det gäller orsakerna till sjukskrivningen bland dessa yrkesarbetare. 

Den statistiska analysen kommer att genomföras utifrån ett sociologiskt perspektiv och denna 

ska mest ta upp arbetslivsrelaterade faktorer, eftersom förvaltningen är intresserad av att  
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förbättra de anställdas arbetsmiljö. I detta fall handlar dessa faktorer om både den fysiska och 

den psykosociala arbetsmiljön. När det gäller faktorerna som är kopplade till privatlivet 

kommer bara sambandet mellan hemarbete och sjukfrånvaro att analyseras, men inte på ett 

lika omfattande sätt som de arbetslivsrelaterade faktorerna. 

1.4 Disposition 

Undersökningen har inletts med en bakgrund och problemformulering, där studiens syfte, dess 

frågeställningar och avgränsning också har formulerats. Arbetet fortsätter med tidigare 

forskning, teori- och metoddelen, och därefter redovisas samt analyseras resultat utifrån den 

genomförda enkäten. Uppsatsen avslutas med en diskussion angående de resultat som 

framkommit, där studiens slutsatser och åtgärdsförslag presenteras. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 den psykosociala arbetsmiljön 

Michael Peterson och John F. Wilson (2002) analyserar, bland annat, i en artikel vilka 

negativa konsekvenser stressen får för en organisations aktivitet och implicit för personalens 

hälsa. Författarna påstår att när graden av stress på en arbetsplats upplevs som hög, då ökar 

också sjukfrånvaron bland de som arbetar. Detta på grund av att de anställdas tillfredsställelse 

med sitt jobb minskar drastiskt. Deras förslag är att i stället för att fokusera sig på individens 

egen upplevelse gällande en stressande situation, är det rimligare att titta på problemet utifrån 

organisationens perspektiv, det vill säga att hitta lösningar som kan minska den upplevda 

stressen på gruppnivå. Här nämner dessa forskare att personalen borde få fler möjligheter till 

att kunna påverka sitt arbete, samt mer stöd från sina arbetskamrater och sina chefer, eftersom 

allt detta i sin tur kan förbättra själva samarbetet under arbetsprocessen och öka 

medarbetarnas arbetstrivsel. Clare Gallagher och Elsa Underhill (2012) understryker, i likhet 

med ovannämnda forskare, att den psykosociala arbetsmiljön får en allt större betydelse i dag 

för de anställdas hälsa. Gallagher och Underhill anser att hög kontroll över det egna arbetet, 

lagom arbetsbelastning, tydlig information gällande arbetet, stöd under arbetsprocessen och 

rimliga belöningar för det utförda arbetet är några av de arbetsrelaterade faktorerna som är 

avgörande för hur medarbetarna mår. De hänvisar också till andra studier som visar att inom 

den Europeiska Unionen beror över 50 procent av anställdas sjukfrånvaro på hur mycket 

stress dessa upplever på arbetsplatsen; i detta fall menas den stressen som är strikt relaterad 

till genomförandet av arbetsuppgifterna, eller till hur de anställda interagerar med andra samt 

hur de behandlas av andra. En av dessa studier lyfter fram en intressant aspekt när det gäller 

anställdas trygghet på jobbet; det ser ut som att tryggheten har en stor betydelse för männens 

hälsa, och inte alls lika stor för kvinnornas välmående (Gallagher & Underhill, 2012). 

 

Swenne G. van den Heuvel, Goedele A. Geuskens, Wendela E. Hooftman, Lando L. J. 

Koppes och Seth N. J. van den Bossche genomförde år 2010 en undersökning som hade som 

syfte att analysera sambandet mellan arbetsrelaterade faktorer, anställdas hälsa och 

organisationens produktivitet. Enligt författarna är denna studie en av de mest omfattande 

undersökningarna i Nederländerna när det gäller arbetsmiljö och arbetets kvalité. 80 000 

personer som hade ett heltidsarbete fick besvara en enkät via mail och dessa var både arbetare 

och tjänstemän. Studiens resultat visar, bland annat, att produktiviteten var högre bland de 

som hade ett yrkesarbete jämfört med de som hade ett administrativt arbete. Författarnas 

förklaring är att arbetarna hade större möjlighet till att justera sina arbetsuppgifter beroende på 

deras hälsa (här ingår arbetsbelastningen, arbetstiden, arbetstakten, och så vidare), medan 

tjänstemännen hade svårare med att göra det. Detta tolkar forskarna så att arbetarna lättare kan 

sjukskriva sig när de blir sjuka, medan tjänstemännen känner sig på något sätt tvingade att gå 

till jobbet trots sina hälsoproblem, eftersom deras arbete inte är lika flexibelt samt att ingen 

annan kan ta över deras arbetsuppgifter på grund av brist på kunskap. Författarnas slutsats är 

att i detta fall spelar den psykosociala arbetsmiljön störst roll för anställdas sjukfrånvaro, och 

implicit för organisationens produktivitet, och kontrollmöjligheterna gällande den egna 

arbetssituationen är utan tvivel det som borde förbättras. När det gäller variabeln ålder visar 

studien att de som var mellan 55 och 65 år hade en betydligt sämre hälsa jämfört med de som 

var mellan 15 och 54 år.  
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2.2 stress och anställdas hälsa 

Sameer Rajbhandary och Kisalaya Basu undersökte år 2010 sambandet mellan 

sjuksköterskornas hälsa och olika arbetsrelaterade faktorer. De kom fram till slutsatsen att 

stressen som sjuksköterskorna upplevde i samband med det utförda arbetet var den avgörande 

faktorn för hur graden av sjukfrånvaro bland dem varierade. Denna stress tog oftast formen av 

en depression som var kopplad till den stora arbetsmängden och till den obekväma 

arbetstiden. Undersökningens resultat visar tydligt att sjuksköterskorna som mest arbetade dag 

hade en betydligt bättre psykisk hälsa jämfört med de som arbetade natt. En annan orsak till 

den upplevda stressen var hur dessa behandlades av andra på arbetsplatsen. Sjuksköterskorna 

som hade ett sämre psykiskt välmående kände sig inte heller nog uppskattade för det arbetet 

som de gjorde samt att de saknade respekt från sina arbetskamrater eller sina chefer. 

Rajbhandary och Basu understryker att sjuksköterskorna som arbetade på sjukhuset drabbades 

mest av stress, speciellt av depression, och att personalen som hade en högre position och 

implicit högre inkomst inte alls hade samma problem. Författarna skriver i slutet av artikeln 

att en förbättring av den psykosociala arbetsmiljön skulle utan tvivel kunna reducera graden 

av stress bland dessa sjuksköterskor i framtiden. 

Gallagher och Underhill (2012) nämner i deras undersökning att stress som är kopplad till 

arbetslivet kan också bero på hur de anställda behandlas av andra, men de analyserar inte 

denna aspekt på djupet. Åse Marie Hansen, Annie Hogh, Roger Persson, Björn Karlson, Anne 

Helene Garde och Palle Orbaek undersökte mobbning på arbetsplatsen år 2006. Urvalet 

bestod av ungefär 350 personer som arbetade inom sju olika organisationer i södra Sverige. 

De var både arbetare och tjänstemän. Dessa författare kom fram till en tydlig slutsats gällande 

mobbning inom en organisation. Deras studie visar att de anställda som gick igenom en sådan 

negativ situation upplevde också, oftare än de andra, känslor av ångest, oro och även 

depression. Detta resultat är, enligt dessa forskare, i linje med tidigare forskning inom samma 

område, det vill säga mobbning på arbetsplatsen. Studiens resultat visar att de som kände sig 

mobbade hade också stora problem med att få stöd från sina arbetskamrater eller sina chefer 

samt med att känna sig tillfredsställda med sitt jobb. Detta betyder, enligt författarna, att 

arbetsklimatet är avgörande för personalens psykiska välmående, och implicit för hur 

effektiva de är i sitt arbete, och därför borde mobbningen reduceras så mycket som möjligt.  

2.3 arbete och kvinnors psykiska välmående 

Eliza K. Pavalko och Brad Smith genomförde år 1999 en undersökning som hade som syfte 

att lyfta fram hur kvinnors hälsa varierar i samband med det utförda arbetet. Författarna var 

intresserade av att hitta svar på hur ett fast arbete respektive ett tidsbegränsat arbete påverkar 

kvinnors välbefinnande. De understryker i början av artikeln att kvinnornas status inte alls var 

prioriterad i denna analys, utan det var kvinnornas egna erfarenheter kopplade till arbetslivet 

som var i fokus. Undersökningen pågick under sju år och urvalet bestod av 5 000 kvinnor som 

var mellan 30 och 44 år. Studiens resultat visar att de kvinnor som hade ett fast arbete och 

jobbade konstant under dessa sju år hade också en bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt, 

jämfört med de kvinnor som hade ett tidsbegränsat arbete. Kvinnorna som kände sig tvingade 

att lämna sitt jobb drabbades mest av psykisk ohälsa, och detta tolkar författarna så att rutinen 

som uppstår i samband med arbetslivet är positivt för kvinnors psykiska välmående. Pavalko 

och Smith nämner i sina slutsatser att de inte lyckades identifiera tydliga skillnader i 

sjukskrivningen när det gäller typen av jobb eller anställdas position inom organisationen. 

Detta betyder, enligt forskarna, att både kvinnorna som var tjänstemän och de som var 

arbetare drabbades av hälsoproblem i lika stor utsträckning. Pavalkos och Smiths förklaring är  
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att alla dessa kvinnor som hade arbetat konstant under dessa sju år, oavsett typen av jobb eller 

position på arbetsplatsen, hade också en bra inkomst som möjliggjorde tillgång till vård. En 

annan intressant aspekt som författarna diskuterar i sina slutsatser är att hemarbetet rent 

generellt inte hade någon speciell betydelse för dessa kvinnors hälsa, utan bara i de fall när 

kvinnorna hade barn eller en annan släkting boende hemma hos dem som behövde hjälp. I 

sådana situationer försämrades både det fysiska och det psykiska välmåendet i viss mån, men 

de som drabbades oftast var de kvinnor som inte hade ett fast arbete. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sida 7 

3. TEORETISK BAKGRUND 

3.1 Det senmoderna samhället och dess risker 

Ulrich Beck (1998) hävdar att det senmoderna samhället har blivit ett risksamhälle som 

baseras på vetenskap och teknik, de två viktigaste verktygen för utvecklingen, som leder till 

faror som påverkar både djur och växter negativt. Han betraktar bristen på försörjning som en 

stor risk för människors liv, eftersom den i sin tur genererar brist på trygghet och andra risker. 

Beck påstår också att bara de som är rika, det vill säga de som har en bra inkomst, en bra 

utbildning samt makt, kan köpa sig trygghet och frihet från dessa risker. Ett exempel som han 

ger är att de som är lågutbildade drabbas i större utsträckning av arbetslöshet samt att de får 

jobba i farligare arbetsmiljöer jämfört med de som är högutbildade. Samtidigt kommer Beck 

till slutsatsen att den sociala bumerangeffekten gällande dagens faror påverkar, mer eller 

mindre, både de fattiga och de rika; här nämner han föroreningarna som är ett hot mot naturen 

och miljön och som påverkar oss alla (Beck, 1998:51). Enligt Anthony Giddens (2010) är 

begreppet risk oskiljbart från begreppen sannolikhet och osäkerhet, och detta förknippas med 

den moderna industriella civilisationen. Enligt honom har begreppet risk ändrat sin betydelse i 

samband med det senmoderna samhällets utveckling. Giddens delar risken i två kategorier: 

yttre risk som kommer utifrån, och som har att göra med tradition eller med natur, och 

fabricerad risk som genereras av oss människor och som kommer från våra egna avancerade 

kunskaper, till exempel de flesta av de ekologiska riskerna. Han poängterar att den fabricerade 

risken inte bara rör naturen, den rör även äktenskapet, familjelivet och arbetslivet, eftersom 

framtidsutsikterna i dag är mycket mer ovissa än tidigare. Giddens slutsats är att de 

fabricerade riskerna är i dag lika eller mer hotfulla än de yttre riskerna, det vill säga de som 

kommer utifrån. Med andra ord, kommer Giddens sätt att beskriva de risker som präglar det 

senmoderna samhället mycket nära Becks resonemang.  

Jan Ch. Karlsson definierar arbetet som ”(…) de verksamheter som försiggår inom ramen för 

de interna sociala relationer – arbetsformer – som organiserar nödvändighetens sfär i ett 

samhälle” (Karlsson, 2002:52). Han understryker att en viss verksamhet kan betraktas som 

arbete bara i den situation när en person utför detta för sin överlevnads skull (Karlsson, 2002). 

Enligt Beck (1998:223) har arbetet, liksom familjen, ”(…) förlorat sin tidigare trygghet och 

skyddande funktion”. Sysselsättningssystemet präglades under den industriella tidsåldern av 

en omfattande standardisering av alla dess viktiga områden: arbetsavtalet, arbetsplatsen och 

arbetstiden. I det senmoderna samhället har detta standardiserade system av full sysselsättning 

börjat mjukas upp till följd av en flexibilisering av dessa tre hörnstenar. I detta nya system 

”(…) är arbetslösheten integrerad i sysselsättningssystemet” och tar olika former av riskfylld 

undersysselsättning (Beck, 1998:228). Löntagarna drabbas i dag av en materiell otrygghet, 

eftersom många företag har under de senaste åren ökat sin omsättning och samtidigt dragit ner 

på personalen, vilket i sin tur påverkar anställdas tillgång till inkomst negativt. Arbetet följer 

rent generellt en ny princip, enligt Beck; ”(…) att slå samman olika deluppgifter på en mer 

kvalificerad och specialiserad nivå” är mycket vanligt i dag (Beck, 1998:233). Att gå från 

heltids- till deltidsarbete är också alltmer vanligt, eftersom detta hjälper arbetsgivarna med att 

öka både produktiviteten och effektiviteten genom en betydlig reducering av kostnaderna. Det 

har uppstått, enligt Beck, ”(…) en tydlig rumslig och tidslig frigörelse av arbets- och 

produktionsprocesser och därmed också nya decentraliserade organisationsformer för 

arbete”, så som till exempel det elektroniska hemarbetet (Beck, 1998:234).  
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Zygmunt Bauman (2002) hävdar också, i likhet med Beck, att dagens samhälle har gjort 

arbetsmarknaden osäker, eftersom staten förlorar makt till globala processer. Enligt honom 

begränsar globaliseringsprocesserna inte bara våra sociala arenor men även de nationalstatliga 

demokratiernas funktions- och legitimitetsvillkor. Kapital och arbete är fortfarande ganska 

mycket beroende av varandra och detta är viktigt för att den kapitalistiska ekonomin ska 

kunna fungera. Arbetarna å ena sidan behöver bli anställda för att kunna försörja sig medan 

kapitalet behöver de anställda för att kunna växa; men kapitalet har blivit allt mer rörligt med 

tiden och denna rörlighet har i sin tur påverkat både den sociala stratifieringen och 

makthierarkin (Bauman, 2010). Således har kapitalet blivit beroende av konsumtion, och inte 

av produktion, och därmed har detta reducerat människors tillgång till jobb. Arbetskraften 

anställs i det postmoderna samhället oftast under kortare perioder, som till exempel 

timmanställning eller tidsbegränsad anställning, och dessa nya anställningsformer genererar 

otrygghet och rädslor hos de som arbetar (Bauman, 2002). 

När det gäller kvinnors och mäns situation hävdar Beck (1998) att i det senmoderna samhället 

har kvinnorna en nästan likvärdig utbildning som männen samt att de förväntar sig en större 

jämställdhet när det gäller partnerskap, arbetsliv och familj. Detta påstående gällande 

kvinnors utbildningsnivå är inte längre relevant för dagens samhälle, eftersom fler kvinnor än 

män numera studerar på högskolan (SCB, 2014). Beck preciserar att kvinnornas förväntningar 

inte riktigt går ihop med den motsatta utvecklingen på arbetsmarknaden och med männens 

beteende. Becks slutsats är att relationerna mellan män och kvinnor blir i stället alltmer 

ojämlika och denna långvariga konflikt mellan könen kommer att fortsätta prägla de närmaste 

årens utveckling. Enligt Beck har antalet skilsmässor ökat markant sedan 60-talet och allt fler 

människor lever också ensamma, men detta innebär inte alls att män och kvinnor är rädda för 

att binda sig i en relation. Detta har att göra, enligt Beck, med kvinnornas emancipation som 

för männen blir en fördel. Kvinnornas vilja att vara ekonomiskt oberoende går inte längre 

ihop med viljan att skaffa sig en partner och bli mamma. Männen befinner sig i en annan 

situation, eftersom ordet jämställdhet har en annan betydelse för dem. Detta betyder inte bara 

mer utbildning, förbättrade yrkeschanser och mindre hushållsarbete, utan ökad konkurrens. 

Med andra ord, hävdar Beck att kvinnornas självständighet i stället skapar problem för dem 

själva, eftersom den nya situationen innebär också större krav som på något sätt strider mot 

deras intressen. Samtidigt har hemmamännen också börjat drabbas av hemmafru-syndromet, 

det vill säga av det osynliga arbetet som innebär ingen uppskattning och som genererar lägre 

självförtroende (Beck, 1998:170). Detta påstående är i linje med den aktuella forskningen som 

visar att föräldraledigheten bland män i Sverige har ökat under de senaste åren, vilket i sin tur 

innebär en ökning av det obetalda arbetet bland dem. Obetalt arbete förknippas med sämre 

psykisk hälsa, eftersom detta får negativa effekter för en persons löneutveckling, och därmed 

för dennes framtida pension (Försäkringskassan, 2013).  

3.2 arbetsmiljö, ledarskap och stress 

Arbetsmiljön innebär, enligt Töres Theorell, samspelet mellan individ och miljö på en 

arbetsplats. En god arbetsmiljö är enligt honom denna som är anpassad till anställdas behov, i 

både fysiskt och psykiskt avseende. Detta betyder att arbetsgivaren borde se till att det inte 

finns någon risk för personalens hälsa och att de kan utföra sitt arbete utan att bli skadade 

(Theorell, 2003). Theorell preciserar att den fysiska arbetsmiljön, det vill säga de fysiska 

objekten som finns runt de anställda, är starkt kopplad till den psykosociala arbetsmiljön, det 

vill säga till personalens egenkontroll, till samarbetsklimatet, till den optimala 

arbetsbelastningen, till den goda arbetsgemenskapen, till stimulans, och så vidare. Theorell  
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diskuterar ledarskapet på arbetsplatsen som en av faktorerna som har stor betydelse för 

personalens hälsa. Han hänvisar till olika studier som kom fram till samma slutsats, det vill 

säga att om ledarna lyckas med att tillåta medarbetarna vara delaktiga i formulerandet av 

organisationens mål, att ge rätt information till dem, att konstant bry sig om sina anställda, 

minskar också risken för stress och implicit för hjärtsjukdomar bland de som arbetar 

(Theorell, 2003:29). I det senmoderna samhället handlar ledarskap om att visa vägen, skapa 

visioner och att motivera samt inspirera medarbetare. Ledarens uppgift är att skapa 

förutsättningar för personalen att göra ett så bra arbete som möjligt för att organisationen ska 

nå sina mål. I ledarens arbete ingår också att utveckla sina medarbetare och få dem att växa 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). Det är också viktigt att ledaren lyssnar aktivt på vad de 

anställda har att säga angående sitt arbete, det vill säga på deras åsikter, förslag och idéer, 

eftersom de räknas som specialister på vad de gör. När de som arbetar känner att de kan bidra 

till organisationens utveckling med sina innovativa idéer får de högre självförtroende, mår 

bättre och känner sig lyckligare. Med andra ord, är en av ledarens uppgifter att tillåta 

arbetarna att vara kreativa så att de kan reflektera över sin arbetssituation (Svedberg, 2007). 

Det är också ledarens uppgift att se till att de konstruktiva konflikterna accepteras och 

utvecklas på arbetsplatsen, samt att de destruktiva konflikterna inte uppstår. I de fall detta 

händer är det ledarens uppgift att lösa dem så snabbt som möjligt (Abrahamsson & Andersen, 

2005).  

Begreppet stress brukar definieras ”(…) som kroppens ospecifika uppvarvning som svar på en 

påfrestning eller utmaning” (Theorell, 2003:39). Theorell hävdar att det är viktigt att konstant 

förbättra den psykosociala arbetsmiljön, eftersom många undersökningar visar att det finns ett 

starkt samband mellan miljön och vissa hälsoeffekter, speciellt när det gäller stress. Dessa 

studier pekar bland annat på ökade kontrollmöjligheter, ökade kuskaper om anställdas behov 

gällande belöning, stöd och rimliga krav, som mycket väl kan hjälpa arbetsgivarna med att 

minska sjukfrånvaron. Kontrollmöjligheterna över det utförda arbetet spelar störst roll i de fall 

när de anställda drabbas av hjärtsjukdomar, mag-tarmbesvär som inte kan förklaras av sår, 

och muskuloskelettala sjukdomar (Theorell, 2003:70). Enligt Theorell ökar stressen mest i 

dag inom den offentliga sektorn på grund av ett ökat krav på att effektivisera arbetet, och detta 

fenomen är en konsekvens av den ekonomiska krisen som uppstod på 1990-talet.  Detta 

betyder att det blir svårare och svårare för arbetsgivarna att matcha arbetsbelastningen med 

tillgängliga mänskliga resurser. Som en följd av detta upplever de anställda att deras 

kontrollmöjligheter över arbetet minskar drastiskt samt att det uppstår alltfler ”(…) orättvisor 

och motstridiga värderingar” på arbetsplatsen (Theorell, 2003:119). Denna nya situation 

analyseras i många studier, och den betraktas som en av de viktigaste orsakerna som ligger 

bakom den ökade negativa stressen som personalen upplever i dag (Theorell, 2003).  

I Sverige arbetar många kvinnor i den offentliga sektorn och de påverkas i större utsträckning 

av det så kallade dubbelarbetet jämfört med kvinnor från andra europeiska länder (Theorell, 

2003). Forskningen visar att kvinnornas halter av stresshormoner ökar när dessa måste åka 

hem, eftersom de betraktar hemmet som att detta är deras andra arbetsplats. Förklaringen 

ligger i det faktum att kvinnorna brukar ta det största ansvaret när det gäller det obetalda 

arbetet i privatsfären. Allt detta kan tolkas så att kvinnorna drabbas av stress i större 

utsträckning än männen och därför sjukskrivs dessa oftare på grund av psykisk ohälsa 

(Smirthwaite, 2007; Theorell, 2003). Denna tunga belastning som kvinnor redan har tidigt i 

livet förklarar också det faktum att kvinnor sjukskriver sig i större utsträckning än män när de 

är yngre, eftersom de drabbas av så kallade belastningssjukdomar (Sjögren & Wijma, 1999). 

Sverige är också ett land där jämställdheten är en viktig aspekt av medborgarnas liv och trots  
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detta finns det fortfarande problem när det gäller kvinnornas kompetens och utveckling i 

arbetslivet. Enligt professor Kristina Alexanderson vid Institutionen för klinisk 

neurovetenskap, Karolinska institutet, är skillnader i kvinnors och mäns arbetsvillkor en av de 

viktigaste orsakerna till att kvinnors sjukfrånvaro är högre. Alexanderson nämner bland annat 

den vertikala könssegregeringen, som innebär att kvinnor har ledarpositioner i mindre 

utsträckning än män, och den horisontella segregeringen, som hänvisar till att vissa yrken är 

antigen mans- eller kvinnodominerade. Dessa två typer av könssegregering genererar enligt 

Alexanderson mycket stress för kvinnor, som i sin tur kan leda till sjukdom (Alexanderson, 

2001). Riksförsäkringsverket (2004) diskuterar könssegregeringen när det gäller lön och 

status i termer av diskriminering, eftersom det är betydligt svårare för kvinnor, i jämförelse än 

med män, att uppnå högre positioner och implicit högre lön. Enligt RFV är det fortfarande 

svårt även för de kvinnor som lyckas få en ledarposition, eftersom de måste följa arbetsvillkor 

som är utformade efter det manliga sättet att leda. 

När det gäller övertidsarbete finns inte lika tydliga resultat på hur detta påverkar personalens 

hälsa, däremot finns många studier som visar att en förkortning av arbetstid får positiva 

effekter för anställdas psykiska välmående, och implicit för graden av trötthet och 

sömnkvalitet. Oregelbundna arbetstider har en tydlig negativ påverkan för de anställdas hälsa, 

enligt forskningen, eftersom dessa genererar sömnförkortning som ökar tröttheten och risken 

för olyckor (Theorell, 2003). Således är upplevelsen av arbetet avgörande för människors 

hälsa och detta kan fungera som ”(…) en av de viktigaste hälsofrämjande faktorerna i livet” 

(Theorell, 2003:284).  

3.3 Krav-kontroll-stöd modellen 

Theorell (2003) utvecklade år 1990, tillsammans med Karasek, en teori om hur en 

arbetsgivare kan mäta den psykosociala arbetsmiljön och kom till slutsatsen att det finns tre 

viktiga aspekter som ska stå i fokus: kontroll, krav och stöd. Med krav menar Theorell hur 

mycket, hur hårt eller hur fort en person behöver arbeta för att kunna göra ett bra jobb. Han 

menar att det borde finnas en balans när det gäller arbetsbelastning, arbetstid och 

arbetsuppgifternas svårighetsgrad, eftersom orimliga krav kan i sin tur påverka människors 

psykiska hälsa negativt. Det är också viktigt med balans mellan ansträngning i arbete och 

belöning. Med kontroll menar Theorell att de som arbetar borde kunna påverka både sitt 

arbete när det gäller utförandet av arbetsuppgifterna och sina arbetstider. Att vara en del av 

beslutsfattandet på arbetsplatsen är också viktigt, och detta för att de anställda skall kunna 

påverka långtidsplaneringen, målsättningarna, rekryteringen och även de förändringar som 

uppstår inom organisationen. Theorell understryker att kontroll över arbetssituationen är 

mycket fundamentalt för de som arbetar. När de anställda känner att de förlorar kontrollen, 

blir de stressade och inte längre intresserade för att kämpa och behålla den. Det sociala stödet 

anser Theorell vara en annan viktig aspekt och denna hänvisar till stöd från både 

arbetskamrater och chefer. Med stöd menar Theorell både praktisk och känslomässig hjälp. 

Ett sådant beteende på arbetsplatsen skulle kunna gynna den gemensamma målsättningen och 

i sin tur leda till bättre resultat samt bättre psykiskt välmående bland de involverade i 

arbetsprocessen.  

Theorell (2003) lyfter fram fyra extrema arbetssituationer i sin teori gällande den 

psykosociala arbetsmiljön. Den första extrema arbetssituationen hänvisar till låga krav och 

hög kontroll. Theorell menar att om situationen är avspänd, det vill säga att arbetet genererar 

låg stress hos de som jobbar, blir detta en fördel för dem. Detta representerar den ideala  
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arbetssituationen som håller människor friska. Den andra extrema arbetssituationen hänvisar 

till låga krav och låg kontroll. Nackdelen med denna passiva situation är att både de anställdas 

motivation och produktiviteten sjunker drastiskt. Därför borde en sådan kombination betraktas 

som mest problematiskt för organisationen, enligt Theorell. Den tredje extrema 

arbetssituationen kallas för den spända situationen eftersom kraven är höga och möjligheten 

till kontroll är låg. En sådan kombination genererar stora hälsoproblem för de som arbetar, 

från utmattning till ångest eller depression. Den fjärde extrema arbetssituationen kallas för 

den aktiva situationen och innebär både höga krav och hög kontroll. Denna situation är också 

önskvärd på en arbetsplats, så som den första, eftersom den genererar lärande och utveckling 

som i sin tur leder till hög produktivitet. Dock kan denna extrema arbetssituation vara 

problematisk när det gäller tjänstemännens arbete eftersom dessa kan drabbas av hög 

stressnivå (Theorell, 2003:22–23). 

3.4 tillfredsställelse i arbetslivet 

Frederick Herzberg (1993) studerade människors tillfredsställelse i arbetslivet på 50-talet och 

kom till slutsatsen att trivsel på arbetsplatsen är viktig för de som arbetar, det vill säga i vilken 

grad personalen får sina behov uppfyllda i arbetsprocessen. Han menar att hur de anställda 

trivs på jobbet speglas i det sättet som de presterar eller i vilken grad de är effektiva. 

Herzbergs tvåfaktorteori är fortfarande aktuell och den hänvisar till två olika typer av faktorer 

som har en direkt effekt på människors arbetsliv: motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Den 

första kategorin innebär individernas konkreta behov av högre ordning så som: 1) att lösa 

problem och se resultat av sitt arbete, 2) att få erkännande för väl utfört arbete, 3) att ha ett 

varierande och intressant jobb, 4) att få jobba med mer kvalificerade arbetsuppgifter, 5) att ha 

kontroll över sin arbetssituation och ta ansvar för sitt arbete samt 6) få möjligheter till vidare 

växt genom inlärning av nya färdigheter. Den andra kategorin, det vill säga hygienfaktorerna, 

innebär individernas behov av lägre ordning och har enligt Herzberg ingen motiverande effekt 

för de som arbetar. Dessa behov hänvisar till: 1) organisationens administration, 2) till 

ledarnas kompetens av att vara rättvisa och villiga att lära ut samt delegera ansvar, 3) till 

arbetsplatsens fysiska miljö och dess utformning samt arbetsbelastningen som borde vara 

lagom, 4) till mellanmänskliga förhållanden på arbetsplatsen, 5) till ekonomisk ersättning, 

som till exempel lön och andra belöningar, 6) till status och trygghet i arbetet och 7) till det 

privata livet som också kan påverka de anställdas tillfredsställelse i arbetslivet. Enligt 

Herzberg är hygienfaktorerna avgörande för människors arbetstrivsel, och dessa kan i sin tur i 

stor utsträckning förebygga sjukdom bland de som arbetar. 

Trots det som Herzberg hävdade i sin tvåfaktorteori, visade Daniel Katz och Robert L. Kahn i 

sina studier, som tolkades av Bengt Abrahamsson och Jon Aarum Andersen år 2005, att 

pengarna spelar en stor roll när det gäller människors tillfredsställelse i arbetslivet. Katz och 

Kahn menar att anställda jobbar först och främst för pengarnas skull; och detta för att kunna 

få tillgång till varor och tjänster som är värdefulla för deras liv. Därefter kan de som arbetar 

uppnå med hjälp av sin lön en känsla av värde, status och självaktning, vilket är viktigt för 

deras arbetstrivsel. Katz och Kahn preciserar att vissa människor tjänar mer pengar än andra, 

och detta kan bero på deras färdigheter, utbildning eller erfarenheter, samt att de som saknar 

sådana egenskaper kan kompensera denna förlust genom att arbeta hårdare och längre. Katz 

och Kahn adderar också att tillfredsställelsen med inkomst inte alls räcker för att de som 

arbetar skall uppnå en hög arbetstrivsel, och att det finns flera andra faktorer som man måste 

ta hänsyn till (Abrahamsson & Andersen, 2005). Theorell (2003) resonerar på liknande sätt 

när det gäller balansen mellan ansträngning och belöning. Med belöning menar han feedback,  
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löneutveckling eller befordringsmöjligheter som är viktiga för människors hälsa, status och 

självkänsla. Theorell understryker att upplevelsen av belöning är någonting subjektivt, 

eftersom den beror mycket på individens egna tolkningar. Trots detta borde arbetsgivaren se 

till att det finns en balans mellan ansträngning och belöning, så att de som arbetar skall må bra 

psykiskt. Detta eftersom det finns många studier som visar att en stark känsla av frustration 

som är kopplad till inkomst kan öka risken för hjärt-kärlssjukdom (Theorell, 2003:27). 
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4. metod 

4.1 Val av metod samt tillvägagångssätt 

Denna studie har haft karaktären av en utredning, en orsaksförklarande eller hypotesprövande 

undersökning (Lundahl & Skärvad, 1999:155). ”(…) en utredning inriktas på att skapa 

relevant och meningsfull kunskap” och dess viktigaste funktion är att göra den tysta 

kunskapen inom en organisation, det vill säga den kunskap som är subtil, till explicit kunskap 

som på ett formellt sätt kan förmedlas till alla som är involverade i arbetsprocessen (Lundahl 

& Skärvad, 1999:11). Syftet med denna utredning har varit att identifiera samt analysera 

några av de faktorer som kan förklara det faktum att graden av sjukfrånvaro inom avdelningen 

som utför olika typer av yrkesarbete i denna kommunala förvaltning i Luleå konstant ligger 

över målvärdet som är fyra procent. Detta för att få en ökad kunskap om fenomenet, kunskap 

som förvaltningen behöver för att kunna jobba vidare med förebyggande åtgärder. 

Huvudhypotesen har varit att arbetsmiljön har en stor betydelse för dessa yrkesarbetares hälsa. 

För att kunna besvara studiens syfte genomfördes en kvantitativ undersökning 

(orsakssamband) baserad på en enkät (se bilaga 1 och bilaga 2) som delades ut inom en 

avdelning som tillhör denna kommunala förvaltning i Luleå. Denna kvantitativa metod som 

valdes passade bra till studien, eftersom all personal som arbetar inom denna avdelning fick 

möjlighet att delta i undersökningen, vilket blev till en fördel för generaliseringen av studiens 

resultat. Respondenterna gavs också möjligheten att kommentera för sina svar under varje 

fråga, och detta har underlättat för att få en djupare förståelse för varje variabel i enkäten. 

Kvalitativa intervjuer gjordes inte för att för det första var ämnet i sig känsligt, och för det 

andra skulle denna metod påverkat anställdas anonymitet negativt (Kylén, 2004). 

Kvantitativ metod förknippas med positivismen som har sin grund i naturvetenskapen och den 

når kunskap genom iakttagelser, så kallad induktion och slutledande logik, så kallad 

deduktion. Induktion innebär att man drar slutsatser utifrån empiriska fakta och att man aldrig 

kan uppnå hundraprocentig visshet. Genom deduktion kommer man fram till en logisk slutsats 

som betraktas som giltig där teorins implikationer används för att göra förutsägelser. Denna 

undersökning har följt den deduktiva ansatsen som medfört att utgå från befintliga teorier i 

syfte av att skapa hypoteser (Lundahl & Skärvad, 1999). Datainsamlingen har således skett 

via primära datakällor som innebär att inte någon annan person tidigare har samlat in denna 

information. Förutom enkätundersökningen krävdes också läsning av officiella rapporter som 

hittades via Internet samt böcker och vetenskapliga artiklar som hittades med hjälp av 

universitetsbiblioteket. Först gjordes skumläsning för att skaffa en översikt över innehållet i 

materialet, och sedan intensivläsning för att få fram de viktigaste uppgifterna som vidare 

behövdes i både teori- och resultatdelen. Källorna har varit relevanta och tillförlitliga, det vill 

säga att de har genererat konkret information om fenomenet som undersöktes (Kylén, 2004). 

4.2 Urval, genomförande och etiska överväganden 

Urvalet har bestått av samtliga anställda inom denna avdelning som valdes att undersökas, ett 

så kallat totalurval. Enkäten delades ut på papper till personalen tillsammans med ett 

följebrev (se bilaga 1 respektive bilaga 2) som förklarade avsikten med undersökningen 

(Esaisson m.fl., 2012). Frågorna formulerades på ett tydligt sätt med både fasta svarsalternativ 

och möjlighet för att lägga till sina egna synpunkter eller argumentera för sitt svar. 

Respondenterna blev också informerade om att dem ges fullständig konfidentialitet och att de 

svar som de lämnar endast kommer att användas i forskningssyfte. Den information som  
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framkommit har tolkats på ett sådant sätt att deras integritet inte ska bli påverkad. Även själva 

förvaltningen fick vara anonym, och detta har varit till en nackdel för undersökningen, 

eftersom vissa detaljer gällande varje yrke inte kunde diskuteras i resultatdelen (Kylén, 2004). 

Sammanlagt har 212 personer utifrån 245 ingått i denna enkätundersökning, 82 män och 130 

kvinnor: antal chefer åtta, sex män och två kvinnor, antal arbetsledare 20, 14 män och sex 

kvinnor, och antal yrkesarbetare 184, 62 män och 122 kvinnor (se tabell 1 i resultatdelen). 

Detta motsvarar en svarsfrekvens på 86 procent, vilket är bra, samt ett externt bortfall på 14 

procent och ett internt bortfall på två procent, vilket också är bra (Kylén, 2004). 

Svarsfrekvensen kunde ha varit ännu högre samt det externa bortfallet ännu lägre, men tyvärr 

var några av de som arbetar inom denna avdelning inte på arbetsplatsen under perioden när 

enkäten delades ut, på grund av att en del var sjukskrivna och en del var på semester. Det 

interna bortfallet beror på att inte alla respondenterna kunde ge exakt svar på frågan gällande 

sjukfrånvaro, det vill säga hur många dagar under det senaste året som de har varit 

sjukskrivna. Samtidigt är det interna bortfallet i denna situation så lågt så att man ändå kan dra 

slutsatsen att de resultat som redovisas i resultatdelen är relevanta.  

4.3 Analys av datamaterial 

Med hjälp av SPSS, som är ett datorprogram för statistisk analys, testades olika samband för 

att kunna identifiera samt analysera några av dessa faktorer som kunde förklara den 

undersökta problematiken. De samband som var signifikanta bearbetades i Excel och därefter 

skapades alla tabeller och diagram som presenteras i resultatdelen (Kylén, 2004). Variablerna 

arbetsbelastning, möjlighet till egen påverkan gällande arbetet, arbetsuppgifternas 

svårighetsgrad, stress, stöd, delaktighet, känslor inför arbetet samt för arbetet, den psykiska 

tröttheten, arbetstid, ålder, inkomst, arbetstrivsel, den fysiska arbetsmiljön och hemarbetet i 

samband med sjukfrånvaro är de som förklarar den nuvarande problematiken. Två 

kontrollvariabler användes för att kunna testa alla samband, kön respektive position inom 

avdelningen. I de fall där dessa två kontrollvariabler inte har genererat något samband har 

istället andra kontrollvariabler förts in i analysen. Den enda variabeln som inte har genererat 

något samband var den fysiska tröttheten. De tester som har använts för att undersöka 

skillnaderna var procentdifferens, som är lämplig när man jobbar med kausalitet, och Chi två 

test, som avgör om det undersökta sambandet (procentdifferenserna) i en korstabell motsvarar 

ett statistiskt samband. Den så kallade signifikansprövningen ger ingen information om 

styrkan eller riktning på sambandet. Därför behövdes allt detta testas vidare med hjälp av 

Pearsons r, eller så kallad Rxy, som är ett sambandsmått som varierar mellan -1 (fullständigt 

negativt samband) och +1 (fullständigt positivt samband) (Esaisson m.fl., 2012). 

Respondenternas övriga kommentarer grupperades och analyserades på samma sätt som det 

verbala materialet brukar bearbetas, det vill säga på ett kvalitativt sätt (Kylén, 2004).  

Med andra ord har den kvantitativa undersökningen i detta fall haft en kausal modell i fokus 

som innebär att forskaren tittar på hur den beroende variabeln påverkas av de oberoende 

variablerna. Denna typ av analys förutsätter en operationaliseringsprocess, där begreppet 

sjukfrånvaro gjordes mätbart med hjälp av olika indikatorer (Esaisson m.fl., 2012: 55). En 

kausal modell har som utgångspunkt en teori, och även tidigare forskning, och tidsaspekten 

när det gäller valet av de oberoende variablerna är avgörande för studiens resultat. Endast de 

variabler som tidsmässigt kommer före den beroende variabeln är relevanta och de måste 

också vara logiskt kongruenta, det vill säga inte motsägelsefulla (Esaisson m.fl., 2012). 

Således fungerade graden av sjukfrånvaro i denna studie som den beroende variabeln, medan 

variablerna arbetsbelastning, möjlighet till egen påverkan gällande arbetet, arbetsuppgifternas  
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svårighetsgrad, stress, stöd, delaktighet, känslor inför arbetet samt om arbetet, den psykiska 

tröttheten, arbetstid, ålder, inkomst, arbetstrivsel, den fysiska arbetsmiljön och hemarbetet 

som de oberoende variablerna. Alla dessa variabler kodades om i SPSS och olika samband 

testades. Bara de som var signifikanta redovisas i resultatdelen.  

4.4 Validitet och reliabilitet  

Inom forskning diskuteras två typer av validitet: intern validitet som handlar om i vilken grad 

resultatet verkligen kartlägger det fenomen som valdes att utforskas och extern validitet som 

gäller i vilken grad resultatet kan generaliseras till andra sammanhang som liknar den typ av 

studie som utfördes. Den externa validiteten var inte denna studies mål, eftersom 

undersökningens resultat går att generalisera bara till personalen inom denna avdelning som 

genomför olika typer av yrkesarbete. Trots detta kunde resultaten ha sett ut på liknande sätt 

om enkäten skulle ha delats ut inom en annan förvaltning som liknar denna, eftersom den 

aktuella forskningen (se inledningen och teoridelen) pekar på att arbetsmiljön har en stor 

betydelse för anställdas hälsa. Den interna validiteten var i stället viktigare att uppnå, eftersom 

den empiriska forskningen i detta fall var fokuserad på att ”(…) översätta de teoretiska 

begreppen till operationella indikatorer” (Esaisson m.fl., 2012: 58). Således lyckades denna 

undersökning med att mäta det som var planerat att mäta, och som en konsekvens blev också 

slutsatserna rimliga och trovärdiga. Frågorna har varit enkla och lätt att förstå samt öppna för 

övriga kommentarer, vilket har underlättat med att uppnå den interna validiteten i detta fall. 

Begreppet reliabilitet ifrågasätter om metoden är den bästa metoden för att undersöka 

problemet och om en annan oberoende forskare skulle ha tolkat detta material på samma sätt 

och kommit fram till samma slutsatser. I denna situation är graden av reliabilitet ganska hög, 

eftersom det empiriska materialet inte präglas av slumpmässiga eller systematiska fel och 

sambanden som analyserades gav tydliga svar på det som valdes att undersökas (Esaisson 

m.fl., 2012). 
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5. resultat och analys 

5.1 Undersökningsgruppens sammansättning 

 

Sammanlagt har 212 personer utifrån 245 ingått i denna enkätundersökning, 82 män och 130 

kvinnor: antal chefer åtta, sex män och två kvinnor, antal arbetsledare 20, 14 män och sex 

kvinnor, och antal yrkesarbetare 184, 62 män och 122 kvinnor (se tabellen nedan). Detta 

motsvarar en svarsfrekvens på 86 procent, vilket är bra, samt ett externt bortfall på 14 procent 

och ett internt bortfall på två procent, vilket också är bra (Kylén, 2004).  

Tabell 1. Anställdas position inom avdelningen och kön. År 2015. Procent.  

Antal inom parentes. N = 212. 

 Chef Arbetsledare Yrkesarbetare Totalt 

Män 7 (6) 17 (14) 76 (62) 100 (82) 

Kvinnor 1 (2) 5 (6) 94 (122) 100 (130) 

N= 4 (8) 11 (20) 85 (184) 100 (212) 

 

Svarsfrekvensen kunde ha varit ännu högre samt det externa bortfallet ännu lägre, men tyvärr 

var några av de som arbetar inom denna avdelning inte på arbetsplatsen under perioden när 

enkäten delades ut, på grund av att en del var sjukskrivna och en del var på semester. Det 

interna bortfallet beror på att inte alla respondenterna kunde ge exakt svar på frågan gällande 

sjukfrånvaro, det vill säga hur många dagar under det senaste året som de har varit 

sjukskrivna. Tabellen ovan visar också att avdelningen är kvinnodominerad när det gäller 

yrkesarbetarna (122 kvinnor och 62 män) och mansdominerad när det gäller ledningen, det 

vill säga cheferna och arbetsledarna (åtta kvinnor och 20 män). 

Tabell 2. Kön och graden av sjukfrånvaro. År 2015. Procent. Antal inom parentes. N = 208. 

 

 Ingen sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Totalt 

Män 43 (35) 57 (46) 100 (81) 

Kvinnor 29 (37) 71 (90) 100 (127) 

N= 11 (20) 85 (184) 100 (208) 

 

Enligt tabellen ovan sjukskriver sig kvinnorna i större utsträckning än männen (71 procent 

respektive 57 procent). Med hjälp av SPSS testades olika samband för att kunna identifiera 

några av de faktorer som kan förklara det faktum att graden av sjukfrånvaro inom denna 

avdelning konstant ligger över målvärdet som är fyra procent. De samband som var 

signifikanta bearbetades i Excel och därefter skapades alla diagram som presenteras i detta 

kapitel. Variablerna arbetsbelastning, den egna påverkan gällande arbetet, arbetsuppgifternas 

svårighetsgrad, stress, stöd, delaktighet, känslor inför arbetet samt om arbetet, den psykiska 

tröttheten, arbetstid, ålder, inkomst, arbetstrivsel, den fysiska arbetsmiljön och hemarbetet i 

samband med sjukfrånvaro är de som förklarar den nuvarande problematiken. Två 

kontrollvariabler användes för att kunna testa alla sambanden, kön respektive position inom 

avdelningen. I de fall där dessa två kontrollvariabler inte har genererat något samband har 

istället andra kontrollvariabler förts in i analysen. Den enda variabeln som inte har genererat 

något samband är den fysiska tröttheten. Förklaringen ligger i det faktum att de respondenter 

som känner sig mest fysiskt trötta efter det utförda arbetet upplever också att de sover bäst.  



  

Sida 17 

 

5.2 arbetsbelastning och sjukfrånvaro 

Diagram 1 visar att det inte finns något samband mellan arbetsbelastning, kön och graden av 

sjukfrånvaro samt att detta inte alls är signifikant (Chi2 = 0,744/ r = -0,02/ differens -0,02). 

Dock gäller inte detta båda könen. I kvinnornas situation försvinner ett sådant samband (Chi2 

= 0,311/ r = -0,09/ differens -0,08), medan i männens situation finns det ett svagt positivt 

samband som också är signifikant (Chi2 = 0,335/ r = +0,10/ differens +0,11). Detta betyder att 

ju mer arbetsuppgifter en man har, desto större är sannolikheten för att han ska sjukskriva sig.  

Diagram 1. Sambandet mellan arbetsbelastning, graden av sjukfrånvaro och kön. 
År 2015. Procent. N = 208. 

 

Övriga: alldeles för mycket/ något för mycket/ varken för mycket eller för lite 

Diagram 2 visar att det inte finns något samband mellan arbetsbelastning, position inom 

avdelningen och graden av sjukfrånvaro samt att detta inte alls är signifikant (Chi2 = 0,744/ r 

= -0,02/ differens -0,02). Dock gäller inte detta alla yrkesgrupperna. I yrkesarbetarnas 

situation försvinner ett sådant samband (Chi2 = 0,715/ r = -0,02/ differens -0,03), medan i 

chefernas respektive arbetsledarnas situation finns det ett positivt samband som är signifikant. 

Detta är mycket starkt bland chefer (Chi2 = 0,168/ r = +0,48/ differens +0,71) och starkt bland 

arbetsledare (Chi2 = 0,466/ r = +0,16/ differens +0,23). Detta betyder att ju högre 

arbetsbelastning en chef eller en arbetsledare har, desto större är sannolikheten för att hon 

eller han ska sjukskriva sig.  

Således visar diagram 1 och diagram 2 att ju högre arbetsbelastning en man som är chef eller 

arbetsledare har, desto större är sannolikheten för att han ska sjukskriva sig. Detta resultat 

bekräftas även av respondenternas egna kommentarer gällande arbetsbelastningen. En del av 

kvinnorna upplever att arbetsbelastningen varierar från dag till dag eller från period till 

period, medan en del av männen berättar om en tydlig ökning av arbetsbelastningen under det 

senaste året, vilket är en konsekvens av reducering av personalen. En del av männen upplever 

också vissa svårigheter under vintern på grund av den höga arbetsbelastningen. Enligt 

tjänstemännen är det den administrativa delen av arbetet som ibland kan upplevas vara 

problematiskt, beroende på hur mycket personal de måste ta ansvar för.  

 

49 
38 

26 
34 34 36 

51 62 74 66 66 64 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Övriga För mycket
eller något för

mycket

Övriga För mycket
eller något för

mycket

Övriga För mycket
eller något för

mycket

MÄN KVINNOR TOTALT

Ingen sjukfrånvaro Sjukfrånvaro



  

Sida 18 

Diagram 2. Sambandet mellan arbetsbelastning, graden av sjukfrånvaro och position inom 

avdelningen. År 2015. Procent. N = 208. 

 

Övriga: alldeles för mycket/ något för mycket/ varken för mycket eller för lite 

Lagom arbetsbelastning är den ideala varianten för att personalen skall kunna hålla sig frisk 

och kunna arbeta på ett effektivt sätt (Theorell, 2003; Herzberg, 1993). I detta fall är 

situationen bättre när det gäller kvinnorna, trots att även dessa behöver en jämnare 

arbetsbelastning. Männen upplever en tydlig obalans mellan arbetsbelastning och arbetstid, 

som gör att arbetsuppgifternas svårighetsgrad ökar. Dessa orimliga krav påverkar i sin tur 

männens psykiska hälsa negativt (Theorell, 2003). Arbetsbelastningen påverkar inte direkt de 

anställdas motivation, men den representerar en hygienfaktor som för det första är avgörande 

för människors arbetstrivsel och för det andra i stor utsträckning kan förebygga sjukdom 

bland de som arbetar (Herzberg, 1993). I chefernas och arbetsledarnas situation har 

arbetsbelastningen störst betydelse för deras hälsa. Förklaringen kan vara att yrkesarbetarna 

har större möjlighet till att anpassa sina arbetsuppgifter beroende på deras hälsa, medan 

tjänstemännen har svårare med att göra det. Detta kan tolkas som att yrkesarbetarna lättare 

kan sjukskriva sig när de blir sjuka, medan tjänstemännen känner sig på något sätt tvingade att 

gå till jobbet trots sina hälsoproblem, eftersom deras arbete inte är lika flexibelt samt att ingen 

annan kan ta över deras arbetsuppgifter på grund av brist på kunskap (Van den Heuvel m. fl., 

2010).  

Den stigande arbetsbelastningen är ett generellt problem inom den offentliga sektorn i dag på 

grund av ett ökat krav på att effektivisera arbetet. Det betyder att det blir svårare och svårare 

för arbetsgivarna att matcha arbetsbelastningen med tillgängliga mänskliga resurser. Som en 

följd av detta upplever arbetstagarna att deras kontrollmöjligheter över arbetet minskar 

drastiskt. Detta i sin tur leder till en ökning av stressen som kan generera konflikter på 

arbetsplatsen (Theorell, 2003). Både Beck (1998) och Giddens (2010) förknippar det 

senmoderna samhället med olika typer av risker, och den ökade arbetsbelastningen när det 

gäller offentlig verksamhet kan utan tvivel betraktas som en risk för personalens hälsa. Den 

kan även kallas för en fabricerad risk, eftersom det är människor som har bidragit till detta 

fenomen och inte naturen (Giddens, 2010). 
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5.3 möjlighet till egen påverkan och sjukfrånvaro 

Diagram 3 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan möjligheten till egen påverkan, 

kön och graden av sjukfrånvaro samt att detta är signifikant (Chi2 = 0,102/ r = +0,11/ 

differens +0,17). Dock gäller inte detta båda könen. I kvinnornas situation försvinner ett 

sådant samband (Chi2 = 0,486/ r = +0,06/ differens +0,08), medan i männens situation finns 

det ett starkt positivt samband som också är signifikant (Chi2 = 0,106/ r = +0,18/ differens 

+0,32). Detta betyder att ju mindre en man kan påverka sitt arbete, som till exempel 

arbetstakten, arbetsuppgifterna eller arbetstiderna, desto större är sannolikheten för att han ska 

sjukskriva sig.  

Diagram 3. Sambandet mellan möjlighet till egen påverkan, graden av sjukfrånvaro och kön. 

År 2015. Procent. N = 208. 

 

Övriga: för mycket/ något för mycket/ varken för mycket eller för lite 

Diagram 4 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan möjlighet till egen påverkan, 

position inom avdelningen och graden av sjukfrånvaro samt att detta är signifikant (Chi2 = 

0,102/ r = +0,11/ differens +0,17). I yrkesarbetarnas situation är sambandet svagt (Chi2 = 

0,236/ r = +0,08/ differens +0,14), medan i chefernas respektive arbetsledarnas situation finns 

det ett mycket starkt respektive starkt positivt samband som också är signifikant (Chi2 = 

0,206/ r = +0,44/ differens +0,50 och Chi2 = 0,313/ r = +0,23/ differens +0,28). Detta betyder 

att ju mindre en chef, en arbetsledare eller en yrkesarbetare kan påverka sitt arbete, desto 

större är sannolikheten för att hon eller han ska sjukskriva sig.  

Således visar diagram 3 och diagram 4 att ju mindre en man kan påverka sitt arbete, oavsett 

sin position inom avdelningen, desto större är sannolikheten för att han ska sjukskriva sig. 

Detta resultat bekräftas även av respondenternas egna kommentarer gällande möjligheten till 

egen påverkan. Några av respondenterna upplever att de kan lägga upp det mesta själva, dock 

måste vissa saker vara gjorda under en viss tid. En annan del av personalen upplever att de 

inte alls kan påverka sitt arbete samt att det ofta kommer in nya ärenden som stressar dessa 

anställda. En av cheferna nämner att arbetsuppgifterna inte är tillräckligt avgränsade, vilket 

gör att de upplevs som stora och förvirrande. Personalen har, med andra ord, stora problem 

med att påverka sin arbetssituation, och i huvudsak är det männen som drabbas mest. Detta är 

en förklaring till varför arbetsbelastningen också upplevs som högre bland män.  
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Diagram 4. Sambandet mellan möjlighet till egen påverkan, graden av sjukfrånvaro och position 

inom avdelningen. År 2015. Procent. N = 208. 

 

Övriga: för mycket/ något för mycket/ varken för mycket eller för lite 

Att kunna påverka både sitt arbete när det gäller utförandet av arbetsuppgifterna och sina 

arbetstider, att vara en del av beslutsfattandet på arbetsplatsen, att kunna påverka 

långtidsplaneringen, målsättningarna, rekryteringen och även de förändringar som uppstår 

inom organisationen är avgörande för organisationens produktivitet (Van den Heuvel m. fl., 

2010; Peterson & Wilson, 2002). Således är kontroll över arbetssituationen mycket 

fundamentalt för de som arbetar. När de anställda känner att de förlorar kontrollen, blir de 

stressade och inte längre intresserade för att kämpa och behålla den. Denna extrema 

arbetssituation kallas för den spända situationen, eftersom kraven är höga och möjligheten till 

kontroll är låg. En sådan kombination genererar stora hälsoproblem för de anställda, från 

utmattning till ångest eller depression, och männen drabbas mest i detta fall (Theorell, 2003). 

5.4 arbetsuppgifternas svårighetsgrad och sjukfrånvaro 

Diagram 5. Sambandet mellan arbetsuppgifternas svårighetsgrad, 

graden av sjukfrånvaro och kön. År 2015. Procent. N = 208. 
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Diagram 5 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan arbetsuppgifternas 

svårighetsgrad, kön och graden av sjukfrånvaro samt att detta är signifikant (Chi2 = 0,283/ r = 

+0,07/ differens +0,15). Dock gäller inte detta båda könen. I kvinnornas situation försvinner 

ett sådant samband (Chi2 = 0,950/ r = -0,00/ differens -0,01), medan i männens situation finns 

det ett starkt positivt samband som också är signifikant (Chi2 = 0,074/ r = +0,19/ differens 

+0,40). Detta betyder att ju svårare arbetsuppgifter en man har, desto större är sannolikheten 

för att han ska sjukskriva sig. Diagram 6 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan 

arbetsuppgifternas svårighetsgrad, position inom avdelningen och graden av sjukfrånvaro 

samt att detta är signifikant (Chi2 = 0,283/ r = +0,07/ differens +0,15). I yrkesarbetarnas 

situation försvinner ett sådant samband (Chi2 = 0,789/ r = -0,02/ differens -0,05), medan i 

chefernas respektive arbetsledarnas situation finns det ett starkt respektive mycket starkt 

positivt samband som också är signifikant (Chi2 = 0,206/ r = +0,44/ differens +0,50 och Chi2 

= 0,033/ r = +0,49/ differens +0,60). Detta betyder att ju svårare arbetsuppgifter en chef eller 

en arbetsledare har, desto större är sannolikheten för att hon eller han ska sjukskriva sig.  
 

Diagram 6. Sambandet mellan arbetsuppgifternas svårighetsgrad graden av sjukfrånvaro  

och position inom avdelningen. År 2015. Procent. N = 208. 

 

Övriga: mycket för enkla/ något för enkla/ varken för svåra eller för enkla 

 

Således visar diagram 5 och diagram 6 att ju svårare arbetsuppgifter en man som är chef eller 

arbetsledare har, desto större är sannolikheten för att han ska sjukskriva sig. Detta resultat 

bekräftas även av respondenternas egna kommentarer gällande arbetsuppgifternas 

svårighetsgrad. En del av yrkesarbetarna upplever att ibland kan vissa uppgifter vara mera 

krävande, men att i stort går det att anpassa sitt jobb efter dagsformen, och på så sätt undvika 

stressen. Andra anställda upplever att det går att få hjälp, om det behövs, från någon som har 

mer kunskap om vissa arbetsuppgifter. En del av cheferna och arbetsledarna upplever i stället 

att många av deras arbetsuppgifter kan göras bättre, speciellt de ekonomiska och de 

administrativa som tar lång tid. En av arbetsledarna nämner även att han inte har den rätta 

kunskapen för att kunna lösa uppgifterna på bästa sätt. En annan arbetsledare upplever att det 

går att lösa en svår situation med hjälp av sina mer erfarna kollegor. I detta fall är det bristen 

på kunskap och arbetsrutinernas utformning som leder till att cheferna och arbetsledarna har 

problem med att lösa vissa arbetsuppgifter. Allt detta genererar hög stress bland ledningen 

som sprids vidare inom avdelningen (Theorell, 2003; Gallagher & Underhill, 2012). Cheferna  
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och arbetsledarna inom denna avdelning saknar i sin tur stöd från sina chefer, vilket signalerar 

brist på kommunikation inom förvaltningen. Med stöd menar Theorell både praktisk och 

känslomässig hjälp. Ett sådant beteende på arbetsplatsen skulle kunna gynna den 

gemensamma målsättningen och i sin tur leda till bättre resultat samt bättre psykiskt 

välmående bland de involverade i arbetsprocessen (Theorell, 2003). 

5.5 stress och sjukfrånvaro 

Diagram 7 visar att det inte finns något samband mellan den upplevda stressen, kön och 

graden av sjukfrånvaro (Chi2 = 0,652/ r = +0,03/ differens +0,03). Dock gäller inte detta båda 

könen. I kvinnornas situation försvinner ett sådant samband (Chi2 = 0,877/ r = -0,01/ 

differens -0,01), medan i männens situation finns det ett svagt positivt samband som också är 

signifikant (Chi2 = 0,371/ r = +0,09/ differens +0,10). Detta betyder att ju mer stress en man 

upplever i samband med sitt arbete, desto större är sannolikheten för att han ska sjukskriva 

sig.  
Diagram 7. Sambandet mellan stress, graden av sjukfrånvaro och kön. 

År 2015. Procent. N = 208. 

 

 
 

Diagram 8 visar att det inte finns något samband mellan den upplevda stressen, position inom 

avdelningen och graden av sjukfrånvaro samt att detta inte alls är signifikant (Chi2 = 0,652/ r 

= +0,03/ differens +0,03). Dock gäller inte detta alla yrkesgrupperna. I arbetsledarnas och 

yrkesarbetarnas situation försvinner ett sådant samband (Chi2 = 0,764/ r = -0,06/ differens -

0,07 och Chi2 = 0,703/ r = +0,02/ differens +0,02), medan i chefernas situation finns det ett 

mycket starkt positivt samband som också är signifikant (Chi2 = 0,035/ r = +0,74/ differens 

+0,83). Detta betyder att ju mer stress en chef upplever i samband med sitt arbete, desto större 

är sannolikheten för att hon eller han ska sjukskriva sig.  

Således visar diagram 7 och diagram 8 att ju mer stress en man som är chef upplever i 

samband med sitt arbete, desto större är sannolikheten för att han ska sjukskriva sig. Detta 

resultat bekräftas även av respondenternas egna kommentarer gällande den upplevda stressen. 

En del av yrkesarbetarna upplever stressen som negativ, men hanterbar, under vissa perioder 

eller på morgonen. En annan del av dem nämner att de bara blir stressade i de fall när stressen 

som cheferna eller arbetsledarna upplever själva sprider sig inom avdelningen. Det finns 

också yrkesarbetare som upplever stressen som positiv, speciellt kvinnorna, som känner att  
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det är bra att ha konstant någonting att göra på arbetsplatsen. Anställda inom denna avdelning 

har olika bakgrunder och några av respondenterna upplever att det är svårt att samarbeta med 

sina kollegor som inte kan prata svenska, vilket gör att de blir stressade. Allt detta betyder att 

de flesta anställda lyckas hantera stressen och därför har den ännu inte en stor betydelse för 

deras hälsa. Kvinnorna upplever mest en form av positiv stress som blir en fördel för både 

deras hälsa och för deras motivation (Theorell, 2003). De manliga cheferna befinner sig i 

stället i den spända arbetssituationen, eftersom kraven är höga och möjligheten till kontroll är 

låg. En sådan kombination kan med tiden generera stora hälsoproblem för dem, från 

utmattning till ångest eller depression (Theorell, 2003; Rajbhandary & Basu, 2010). 
 

Diagram 8. Sambandet mellan stress, graden av sjukfrånvaro och position inom 

avdelningen. År 2015. Procent. N = 208. 

 

5.6 stöd och sjukfrånvaro 

Diagram 9 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan stöd från arbetskamrater eller 

chefer, kön och graden av sjukfrånvaro (Chi2 = 0,487/ r = +0,04/ differens +0,15). Dock 

gäller inte detta båda könen. I kvinnornas situation är sambandet svagt samt signifikant (Chi2 

= 0,261/ r = +0,10/ differens +0,15), medan i männens situation försvinner ett sådant samband 

(Chi2 = 0,844/ r = -0,02/ differens -0,07). Sambandet mellan stöd från arbetskamrater eller 

chefer, position inom avdelningen och graden av sjukfrånvaro var inte signifikant och därför 

redovisas det inte under denna rubrik. Detta betyder att ju mindre stöd en kvinna får från sina 

arbetskamrater eller chefer, oavsett position inom avdelningen, desto större är sannolikheten 

för att hon ska sjukskriva sig. Detta resultat bekräftas även av respondenternas egna 

kommentarer gällande stöd från arbetskamrater eller chefer. En del av respondenterna nämner 

att arbetsklimatet upplevs mer som positivt när man bryr sig om varandra. En annan del av 

personalen, speciellt kvinnorna, uppger att de ibland får stöd, men bara från en del av 

kollegorna och inte så mycket från cheferna eller arbetsledarna. En respondent nämner att hon 

inte vill få någon hjälp från de andra på arbetsplatsen. En annan respondent lyfter fram 

svårigheterna gällande kommunikationen inom avdelningen. Denne upplever att cheferna och 

arbetsledarna borde bli bättre på att hantera konflikterna som uppstår bland personalen, bättre 

på att ge information angående arbetsuppgifterna och rättvisare när det gäller 

arbetsfördelningen.  
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Diagram 9. Sambandet mellan stöd från arbetskamrater eller chefer, 

graden av sjukfrånvaro och kön. År 2015. Procent. N = 208. 

 

 
 

Övriga: i mycket hög grad/ i hög grad/ i viss grad 

 

Allt som respondenterna beskriver betyder att det finns ett tydligt tecken på att ledningen inte 

riktigt lyckas med att motivera och inspirera sina medarbetare. Det framkommer önskemål om 

att cheferna borde bli bättre på att lyssna mer aktivt på personalens åsikter och förslag 

angående deras arbete, och på så sätt undvika att de destruktiva konflikterna skall eskalera 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). Stöd från ledarna är enligt Theorell (2003) avgörande för 

personalens psykiska välmående samt för organisationens effektivitet, och kvinnorna saknar 

det i hög grad. Högt förtroende mellan ledning och anställda är mycket önskvärt i detta fall. 

Detta är nyckeln till att de gemensamma målen skall uppnås på bästa möjliga sätt. På så vis 

blir också arbetsmiljön trivsammare (Svedberg, 2007). Personalen behöver också få tydligare 

information om vad som ska göras, så att arbetet kan utföras på ett bra sätt. De anställdas 

motivation sjunker drastiskt när kontroll över arbetssituationen saknas (Theorell, 2003). Låg 

motivation påverkar både på det sätt som personalen tar ansvar för genomförandet av 

arbetsuppgifterna samt på det sätt som de identifierar sig med arbetet. Mer uppskattning från 

chefer och arbetsledare är också mycket önskvärt i denna situation (Abrahamsson & 

Andersen, 2005). 
 

5.7 delaktighet och sjukfrånvaro 

Diagram 10 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan anställdas delaktighet i 

arbetet, kön och graden av sjukfrånvaro (Chi2 = 0,424/ r = +0,05/ differens +0,13). Dock 

gäller inte detta båda könen. I männens situation försvinner ett sådant samband (Chi2 = 0,779/ 

r = -0,03/ differens -0,07), medan i kvinnornas situation finns det ett starkt positivt samband 

som också är signifikant (Chi2 = 0,144/ r = +0,13/ differens +0,25). Detta betyder att ju 

mindre delaktig en kvinna är när det gäller det utförda arbetet, desto större är sannolikheten 

för att hon ska sjukskriva sig.  
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Diagram 10. Sambandet mellan delaktighet i arbetet, graden av sjukfrånvaro och kön. 

År 2015. Procent. N = 208. 

 
 

Övriga: i stor utsträckning/ i viss utsträckning/ vet inte 

Diagram 11 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan anställdas delaktighet i 

arbetet, position inom avdelningen och graden av sjukfrånvaro (Chi2 = 0,424/ r = +0,05/ 

differens +0,13). Detta gäller dock inte alla yrkesgrupperna. I chefernas situation försvinner 

ett sådant samband, eftersom alla upplever att de är delaktiga och implicit involverade i stor 

utsträckning i sitt arbete. I arbetsledarnas respektive yrkesarbetarnas situation finns det ett 

svagt positivt samband som också är signifikant (Chi2 = 0,596/ r = +0,12/ differens +0,17 och 

Chi2 = 0,383/ r = +0,06/ differens +0,17). Detta betyder att ju mindre delaktig en arbetsledare 

eller en yrkesarbetare är när det gäller det utförda arbetet, desto större är sannolikheten för att 

hon eller han ska sjukskriva sig.  

Diagram 11. Sambandet mellan delaktighet i arbetet, graden av sjukfrånvaro och position inom 

avdelningen. År 2015. Procent. N = 208. 

 

Övriga: i stor utsträckning/ i viss utsträckning/ vet inte 
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Således visar diagram 10 och diagram 11 att ju mindre delaktig en kvinna som är arbetsledare 

eller yrkesarbetare är, desto större är sannolikheten för att hon ska sjukskriva sig. Detta 

resultat bekräftas även av respondenternas egna kommentarer gällande delaktighet i arbetet, 

trots att bara en liten del av respondenterna har argumenterat för sitt svar. Det finns både 

anställda som upplever att de är delaktiga i allt som händer på arbetsplatsen och anställda som 

uppger att de bara följer sina chefers eller ledares instruktioner utan att kunna vara med och ta 

egna initiativ. Låg delaktighet gör att kvinnliga arbetsledare och yrkesarbetare känner sig 

åsidosatta och inte tillräckligt delaktiga i sitt arbete; detta påverkar deras motivation negativt 

(Herzberg, 1993). Ett annat problem som uppstår är att kvinnors kontroll över 

arbetssituationen blir låg. Kontroll är mycket fundamentalt för de som arbetar. När de 

anställda upplever att de förlorar kontrollen, blir de stressade och inte längre intresserade för 

att kämpa och behålla den (Theorell, 2003). Bara i de fall när de som arbetar upplever att de 

kan bidra till organisationens utveckling med sina innovativa idéer får de högre 

självförtroende, mår bättre och känner sig lyckligare. Med andra ord, är en av chefernas 

uppgifter att se till att alla är med i arbetsprocessen samt att de anställda är kreativa så att de 

kan reflektera över sin arbetssituation (Svedberg, 2007). 

5.8 anställdas känslor inför arbetet och sjukfrånvaro 

Diagram 12 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan anställdas upplevda känslor 

inför arbetet, kön och graden av sjukfrånvaro (Chi2 = 0,283/ r = +0,07/ differens +0,15). I 

både männens och kvinnornas situation finns det ett svagt positivt samband som också är 

signifikant (Chi2 = 0,273/ r = +0,12/ differens +0,20 och Chi2 = 0,491/ r = +0,06/ differens 

+0,13). Detta betyder att ju mer olust inför arbetet en anställd känner, oavsett om denne är en 

kvinna eller en man, desto större är sannolikheten för att hon eller han ska sjukskriva sig.  

Diagram 12. Sambandet mellan känslor inför arbetet, graden av sjukfrånvaro och kön. 

År 2015. Procent. N = 208. 

 

Diagram 13 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan anställdas upplevda känslor 

inför arbetet, position inom avdelningen och graden av sjukfrånvaro (Chi2 = 0,284/ r = +0,07/ 

differens +0,15). Dock gäller inte detta alla yrkesgrupperna. I chefernas situation försvinner 

ett sådant samband, eftersom ingen av dem upplever någon form av negativa känslor inför 

arbetet. I arbetsledarnas och yrkesarbetarnas situation finns det ett starkt respektive ett svagt  
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positivt samband som också är signifikant (Chi2 = 0,330/ r = +0,22/ differens +0,50 och Chi2 

= 0,423/ r = +0,06/ differens +0,11). Detta betyder att ju mer olust en arbetsledare eller en 

yrkesarbetare känner när det gäller sitt arbete, desto större är sannolikheten för att hon eller 

han ska sjukskriva sig. Således visar diagram 12 och diagram 13 att ju mer olust en 

arbetsledare eller en yrkesarbetare känner när det gäller sitt arbete, oavsett kön, desto större är 

sannolikheten för att hon eller han ska sjukskriva sig. Detta resultat bekräftas även av 

respondenternas egna kommentarer gällande sina känslor inför arbetet. En stor del av 

personalen upplever en blandning av känslor, både positiva och negativa. De positiva uppstår 

i samband med det utförda arbetet, eller när de kommer i kontakt med sina kollegor och 

kunder. De negativa uppstår oftast i samband med den stigande arbetsbelastningen, dålig 

kunskap under vissa arbetsmoment eller när stämningen är mindre positiv på jobbet. Här 

understryker en del av respondenterna att deras känslor också påverkas mycket av 

arbetsledningens olust inför arbetet. En yrkesarbetare uppger att alla borde bli bättre på att 

respektera varandra inom avdelningen.  

Diagram 13. Sambandet mellan känslor inför arbetet, graden av sjukfrånvaro och 

position inom avdelningen. År 2015. Procent. N = 208. 

 

Det är tydligt att arbetsledarnas och yrkesarbetarnas känslor inför sitt arbete beror mycket på 

orimliga krav och brist på kontroll. Enligt de andra sambanden som analyserades ovan finns 

det en obalans inom avdelningen när det gäller arbetsbelastning, möjlighet till egen påverkan, 

delaktighet och arbetsuppgifternas svårighetsgrad, och allt detta kan i sin tur påverka 

människors psykiska hälsa negativt. Men den höga olusten bland de anställda beror också 

mycket på hur arbetsklimatet upplevs. När cheferna själva är stressade och otydliga gällande 

vissa arbetsuppgifter sprids deras negativa känslor inom avdelningen och detta genererar 

konflikter. Att ge tydlig information till personalen, att konstant bry sig om sina anställda, 

minskar, enligt forskningen, risken för stress och implicit för hjärtsjukdomar bland de som 

arbetar, vilket inte sker i detta fall (Theorell, 2003). 

5.9 anställdas känslor för arbetet och sjukfrånvaro 

Diagram 14 visar att det finns ett svagt negativt samband mellan anställdas upplevda känslor 

för sitt arbete, kön och graden av sjukfrånvaro (Chi2 = 0,017/ r = -0,16/ differens -0,17). I 

både männens och kvinnornas situation finns det ett svagt negativt samband som också är  
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signifikant (Chi2 = 0,224/ r = -0,13/ differens -0,17 och Chi2 = 0,109/ r = -0,14/ differens -

0,13). Detta betyder att ju mindre intressant arbetet upplevs av en anställd, oavsett om denne 

är en kvinna eller en man, desto större är sannolikheten för att hon eller han ska sjukskriva 

sig. 
Diagram 14. Sambandet mellan känslor för arbetet, graden av sjukfrånvaro och kön. 

År 2015. Procent. N = 208. 

 
                                                     

Diagram 15 visar att det finns ett svagt negativt samband mellan anställdas upplevda känslor 

för sitt arbete, position inom avdelningen och graden av sjukfrånvaro (Chi2 = 0,017/ r = -0,16/ 

differens -0,17). Dock gäller inte detta alla yrkesgrupperna. I chefernas situation försvinner ett 

sådant samband, eftersom alla upplever att arbetet är intressant. I arbetsledarnas och 

yrkesarbetarnas situation finns det ett starkt respektive ett svagt negativt samband som också 

är signifikant (Chi2 = 0,330/ r = -0,22/ differens -0,50 och Chi2 = 0,038/ r = -0,15/ differens -

0,15). Detta betyder att ju mindre intressant arbetet upplevs av en arbetsledare eller en 

yrkesarbetare, desto större är sannolikheten för att hon eller han ska sjukskriva sig. 
 

Diagram 15. Sambandet mellan känslor för arbetet, graden av sjukfrånvaro och  

position inom avdelningen. År 2015. Procent. N = 208. 
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Således visar diagram 14 och diagram 15 att ju mindre intressant arbetet upplevs av en 

arbetsledare eller en yrkesarbetare, oavsett kön, desto större är sannolikheten för att hon eller 

han ska sjukskriva sig. Detta resultat bekräftas även av respondenternas egna kommentarer 

gällande deras upplevda känslor för arbetet. En del upplever att det som de arbetar med är 

intressant, utmanande och lärorikt samt att förutom lönen ger arbetet mening och gemenskap. 

I det här fallet får dessa anställda möjligheter till att öka sin kompetens genom inlärning av 

nya färdigheter, som enligt Herzberg (1993) är två viktiga motivationsfaktorer som är 

avgörande för hur de anställda mår och presterar på arbetsplatsen. En annan del av 

respondenterna upplever att gemenskapen och arbetskamraterna är viktigare än jobbet i sig, 

eftersom detta saknar en tydlig arbetsplanering och arbetsstruktur. Det finns en respondent 

som uppger att trots att jobbet upplevs som fritt och enkelt, finns det också dagar när han inte 

alls vet vad som skall göras. En arbetsledare föreslår att arbetet skulle kunna bli mer attraktivt 

om inte allt skulle behöva göras så byråkratiskt samt att denne har ett önskemål för mer 

administrativt stöd. En av yrkesarbetarna uppger i stället att jobbet skulle kunna bli mer 

intressant om mer teoretisk kompetensutveckling skulle introduceras, i form av föreläsningar 

eller olika utbildningar. Samtliga respondenter, både arbetsledare och yrkesarbetare, upplever 

negativ stress som mycket beror på brist på stöd och information från sina chefer respektive 

sina arbetsledare (Theorell, 2003; Gallagher & Underhill, 2012). Yrkesarbetarnas motivation 

minskar mest i denna situation på grund av att de känner att jobbet inte är nog varierande och 

intressant, samt att de saknar möjligheter till kompetensutveckling (Herzberg, 1993). 

5.10 den psykiska tröttheten och sjukfrånvaro 

Diagram 16 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan anställdas psykiska trötthet, 

kön och graden av sjukfrånvaro (Chi2 = 0,182/ r = +0,09/ differens +0,12). Detta gäller båda 

könen. I både kvinnornas och männens situation finns det ett svagt positivt samband som 

också är signifikant (Chi2 = 0,263/ r = +0,09/ differens +0,13 och Chi2 = 0,242/ r = +0,13/ 

differens +0,15). Detta betyder att ju mer psykiskt trött en anställd känner sig efter det utförda 

arbetet, oavsett kön, desto större är sannolikheten för att hon eller han ska sjukskriva sig. 

Diagram 16. Sambandet mellan den psykiska tröttheten, graden av sjukfrånvaro och kön.  

År 2015. Procent. N = 208. 
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Diagram 17 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan anställdas psykiska trötthet, 

position inom avdelningen och graden av sjukfrånvaro (Chi2 = 0,182/ r = +0,09/ differens 

+0,12). Dock gäller inte detta alla yrkesgrupperna. I chefernas situation är sambandet starkast; 

ett fullständigt positivt samband som också är signifikant (Chi2 = 0,005/ r = +1/ differens +1). 

I arbetsledarnas och yrkesarbetarnas situation finns det ett starkt respektive ett svagt positivt 

samband som också är signifikant (Chi2 = 0,498/ r = +0,15/ differens +0,16 och Chi2 = 0,334/ 

r = +0,07/ differens +0,10). Detta betyder att ju mer psykiskt trött en anställd känner sig efter 

det utförda arbetet, oavsett sin position inom avdelningen, desto större är sannolikheten för att 

hon eller han ska sjukskriva sig.  
 

Diagram 17. Sambandet mellan den psykiska tröttheten, graden av sjukfrånvaro och 
position inom avdelningen. År 2015. Procent. N = 208. 

 

Övriga: i viss grad/ i liten grad/ inte alls 

Således visar diagram 16 och diagram 17 att ju mer psykiskt trött en anställd känner sig efter 

det utförda arbetet, oavsett sin position inom avdelningen eller kön, desto större är 

sannolikheten för att hon eller han skall sjukskriva sig. Dock är det egentligen cheferna som 

känner sig mest psykiskt trötta när de åker hem, eftersom sambandet var mycket starkt i deras 

situation. Detta resultat bekräftas även av respondenternas egna kommentarer gällande den 

psykiska tröttheten, trots att bara en liten del av dem har argumenterat för sitt svar. Några av 

respondenterna uppger att de ibland känner sig psykiskt trötta efter arbetet, och de brukar vila 

direkt när de kommer hem för att kunna återhämta sig. En respondent lyfter fram en intressant 

aspekt; han uppger att han behöver jobba på sin fritid med att själv förbättra sin psykiska 

hälsa. En yrkesarbetare nämner att det finns kollegor som tar sina personliga problem till 

jobbet, och detta påverkar också stämningen på arbetsplatsen negativt. Den psykiska 

tröttheten efter det utförda arbetet beror mycket i detta fall på den psykosociala arbetsmiljön, 

och mest på orimliga krav och brist på kontroll. Enligt de andra sambanden som analyserades 

ovan finns det en tydlig obalans inom avdelningen när det gäller arbetsbelastning, möjlighet 

till egen påverkan, delaktighet och arbetsuppgifternas svårighetsgrad, och allt detta kan i sin 

tur inverka människors psykiska hälsa negativt (Theorell, 2003). Relationerna mellan de 

anställda och hur dessa kommunicerar med varandra är också två viktiga aspekter som 

behöver förbättras i framtiden för att undvika att destruktiva konflikter skall uppstå 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). 
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5.11 arbetstid och sjukfrånvaro 

Diagram 18 visar att det inte finns något samband mellan arbetstid, kön och graden av 

sjukfrånvaro samt att detta inte alls är signifikant (Chi2 = 0,649/ r = -0,03/ differens -0,05). 

Dock gäller inte detta båda könen. I männens situation är sambandet starkt negativt och 

signifikant (Chi2 = 0,228/ r = -0,13/ differens -0,26), medan i kvinnornas situation finns det 

ett svagt positivt samband som också är signifikant (Chi2 = 0,195/ r = +0,11/ differens +0,17). 

Detta betyder att ju mer heltid en man jobbar, desto större är sannolikheten för att han ska 

sjukskriva sig, och ju mer övertid eller deltid en kvinna jobbar, desto större är sannolikheten 

för att hon ska sjukskriva sig.  

Diagram 18. Sambandet mellan arbetstid, graden av sjukfrånvaro och kön. 

År 2015. Procent. N = 208. 

 
 

Diagram 19 visar att det inte finns något samband mellan arbetstid, position inom avdelningen 

och graden av sjukfrånvaro samt att detta inte alls är signifikant (Chi2 = 0,648/ r = -0,03/ 

differens -0,05). Dock gäller inte detta om man analyserar närmare sambandet inom varje 

yrkesgrupp. I chefernas och arbetsledarnas situation är sambandet svagt positivt och 

signifikant (Chi2 = 0,673/ r = +0,14/ differens +0,17 och Chi2 = 0,466/ r = +0,16/ differens 

+0,14). I yrkesarbetarnas situation finns det i stället ett svagt negativt samband som också är 

signifikant (Chi2 = 0,259/ r = -0,08/ differens -0,14). Detta betyder att ju mer heltid en chef 

eller en arbetsledare jobbar, desto större är sannolikheten för att hon eller han ska sjukskriva 

sig, och ju mer övertid eller deltid en arbetare jobbar, desto större är sannolikheten för att hon 

eller han ska sjukskriva sig.  

Således visar diagram 18 och diagram 19 att ju mer heltid en man som är chef eller 

arbetsledare jobbar, desto större är sannolikheten för att han ska sjukskriva sig, och ju mer 

övertid eller deltid en kvinna som är arbetare jobbar, desto större är sannolikheten för att hon 

ska sjukskriva sig. Detta resultat bekräftas även av respondenternas egna kommentarer 

gällande arbetstid. Några manliga chefer och arbetsledare svarade att de ibland behöver arbeta 

övertid, medan två kvinnor förklarade att de jobbar deltid på grund av att de är 50 procent 

sjukskrivna. Det finns också en del arbetare som kommenterat att de ofta måste arbeta övertid 

under vintern, speciellt männen, men sambanden som analyserades ovan visar att denna 

aspekt inte har så stor betydelse för deras hälsa i detta fall.  
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Diagram 19. Sambandet mellan arbetstid, graden av sjukfrånvaro och 

position inom avdelningen. År 2015. Procent. N = 208. 

 

När det gäller övertidsarbete finns det inte något tydligt resultat inom forskningen på hur detta 

påverkar personalens hälsa, men det finns i stället många studier som visar att en förkortning 

av arbetstid får positiva effekter för anställdas psykiska välmående, och implicit för graden av 

trötthet och sömnkvalitet (Theorell, 2003). I detta fall kan resultatet tolkas så att heltidsarbete 

blir ett problem för chefernas och arbetsledarnas hälsa på grund av ökad arbetsbelastning som 

genererar stress. Förmodligen anstränger sig dessa anställda ofta för att göra allt färdigt på 

ordinarie arbetstid. Pavalko och Smith (1999) visade i sin studie att de kvinnor som hade en 

tillsvidareanställning och som jobbade heltid hade en bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt, 

jämfört med de kvinnor som jobbade deltid eller hade ett tidsbegränsat arbete. Deras slutsats 

stämmer inte i det här fallet, eftersom dessa kvinnliga respondenter började ofrivilligt arbeta 

deltid på grund av sina sjukdomar som de fick under den tid när de jobbade heltid.  

 
Tabell 3. Personalens anställningsform delad på kön. År 2015. Procent. Antal inom parentes.  

N = 212. 

 Tillsvidareanställning Tidsbegränsad Totalt 

Män 95 (78) 5 (4) 100 (82) 

Kvinnor 95 (123) 5 (7) 100 (130) 

N= 95 (201) 5 (11) 100 (212) 

 

Det som analyserades ovan kan tolkas så att heltidsarbete har i denna situation störst betydelse 

för anställdas hälsa, och den ökade arbetsbelastningen som genererar stress leder utan tvivel 

till sjukdom. En lösning, enligt Theorell (2003), kan vara en förkortad arbetstid, som i detta 

fall kan få positiva effekter för anställdas psykiska välmående, och implicit för graden av 

psykisk trötthet och sömnkvalitet. Både Bauman (2002) och Beck (1998) påstod att 

arbetskraften i det senmoderna samhället oftast har osäkra arbetsvillkor, som till exempel 

timmanställning eller tidsbegränsad anställning, och dessa nya anställningsformer genererar 

otrygghet och rädslor hos de som arbetar. Tabell 2 visar att 95 procent av personalen inom  
 

 

50 

33 

67 

44 

20 

34 30 
35 

50 67 33 56 80 66 70 65 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Övertid
eller deltid

Heltid Övertid
eller deltid

Heltid Övertid
eller deltid

Heltid Övertid
eller deltid

Heltid

CHEF ARBETSLEDARE YRKESARBETARE TOTALT

Ingen sjukfrånvaro Sjukfrånvaro



  

Sida 33 

denna avdelning har en tillsvidareanställning, vilket innebär att en liten del av dem, det vill 

säga fem procent, kan också uppleva negativa känslor inför framtiden, så som oro och ångest. 
 

5.12 ålder och sjukfrånvaro 

Diagram 20 visar att det inte finns något samband mellan anställdas ålder, kön och graden av 

sjukfrånvaro samt att detta inte alls är signifikant (Chi2 = 0,282/ r = +0,07/ differens +0,07). 

Dock gäller inte detta båda könen. I männens situation är sambandet svagt positivt och 

signifikant (Chi2 = 0,079/ r = +0,19/ differens +0,19), medan i kvinnornas situation försvinner 

ett sådant samband (Chi2 = 0,851/ r = +0,01/ differens +0,02). Detta betyder att ju yngre en 

man är, desto större är sannolikheten för att han ska sjukskriva sig. 

Diagram 20. Sambandet mellan anställdas ålder, graden av sjukfrånvaro och kön. 

År 2015. Procent. N = 207. 

 

Diagram 21 visar att det inte finns något samband mellan anställdas ålder, position inom 

avdelningen och graden av sjukfrånvaro samt att detta inte alls är signifikant (Chi2 = 0,282/ r 

= +0,07/ differens +0,07). Dock gäller inte detta alla yrkesgrupperna. I chefernas och 

arbetsledarnas situation finns det ett tydligt samband som är starkt positiv respektive starkt 

negativ samt signifikant (Chi2 = 0,187/ r = +0,46/ differens +0,47 och Chi2 = 0,037/ r = -

0,47/ differens -0,48). I yrkesarbetarnas situation finns det i stället ett svagt positivt samband 

som också är signifikant (Chi2 = 0,103/ r = +0,12/ differens +0,12). Detta betyder att ju yngre 

en chef eller en yrkesarbetare är, desto större är sannolikheten för att hon eller han ska 

sjukskriva sig, och ju äldre en arbetsledare är, desto större är sannolikheten för att hon eller 

han ska sjukskriva sig.  

Således visar diagram 20 och diagram 21 att ju yngre en man som är chef eller yrkesarbetare 

är, desto större är sannolikheten för att han ska sjukskriva sig, och ju äldre en man som är 

arbetsledare är, desto större är sannolikheten för att han ska sjukskriva sig. Detta resultat går 

inte att bekräfta med respondenternas egna kommentarer, eftersom frågan som gällde åldern 

inte gav en sådan möjlighet. Men sambandet går i stället att tolkas med hjälp av resultat 

utifrån andra samband som analyserades genomgående i detta kapitel. 
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Diagram 21. Sambandet mellan anställdas ålder, graden av sjukfrånvaro och  

position inom avdelningen. År 2015. Procent. N = 207. 

 

I arbetsledarnas situation är resultatet tydligt. De blir sjukare ju äldre de blir, och detta är 

någonting naturligt för alla människor. Det som händer i chefernas och i yrkesarbetarnas 

situation är inte alls lika vanligt. Tidigare forskning brukar peka på att kvinnorna sjukskriver 

sig i större utsträckning än män när de är yngre, på grund av så kallat dubbelarbete. 

Förklaringen ligger i det faktum att kvinnorna tar ofta det största ansvaret när det gäller det 

obetalda arbetet i privatsfären. Dubbelarbetet som kvinnor börjar utföra redan tidigt i livet gör 

att de sjukskriver sig i större utsträckning än män när de är yngre, eftersom de drabbas av så 

kallade belastningssjukdomar (Sjögren & Wijma, 1999; Theorell 2003). I detta fall är det 

männen som drabbas av den tunga belastningen, både de som är chefer och de som är 

yrkesarbetare. En förklaring kan vara att det finns stora brister gällande den psykosociala 

arbetsmiljön inom avdelningen, och sambanden som analyserades ovan visade att männen 

drabbas mest av dessa brister, speciellt cheferna. En annan förklaring kan vara att männen i 

dag också har börjat drabbas av hemmafru-syndromet, det vill säga av det osynliga arbetet 

som innebär ingen uppskattning och som genererar lägre självförtroende (Beck, 1998). Det 

som Beck hävdar är i linje med den aktuella forskningen som visar att föräldraledigheten 

bland män i Sverige har ökat under de senaste åren, vilket i sin tur innebär en ökning av det 

obetalda arbetet bland dem. Obetalt arbete förknippas med sämre psykisk hälsa, eftersom 

detta får negativa effekter för en persons löneutveckling, och därmed för dennes framtida 

pension (Försäkringskassan, 2013).  

5.13 inkomst och sjukfrånvaro 

Diagram 22 visar att det inte finns något samband mellan anställdas inkomst, position inom 

avdelningen och graden av sjukfrånvaro samt att detta inte alls är signifikant (Chi2 = 0,637/ r 

= -0,03/ differens -0,03). Dock gäller inte detta alla yrkesgrupperna. I chefernas situation är 

sambandet svagt positivt och signifikant (Chi2 = 0,673/ r = +0,14/ differens +0,17), medan i 

arbetsledarnas och yrkesarbetarnas situation försvinner ett sådant samband (Chi2 = 0,876/ r = 

+0,03/ differens +0,04 och Chi2 = 0,636/ r = -0,03/ differens -0,03). Sambandet mellan 

anställdas inkomst, kön och graden av sjukfrånvaro visade sig inte vara signifikant och därför  
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redovisas det inte under denna rubrik. Detta betyder att ju mer missnöjd en chef är med sin 

inkomst, oavsett kön, desto större är sannolikheten för att hon eller han ska sjukskriva sig. 

Diagram 22. Sambandet mellan anställdas inkomst, graden av sjukfrånvaro och position  

inom avdelningen. År 2015. Procent. N = 208. 

 
 

Detta resultat bekräftas av respondenternas övriga kommentarer gällande inkomst. En stor del 

av dem utrycker missnöje gällande inkomsten, och detta går hand i hand med reduceringen av 

personalen samt med den stigande arbetsbelastningen. Missnöjet verkar inte ha någon 

betydelse för arbetsledarnas och yrkesarbetarnas hälsa, men det påverkar i stället chefernas 

hälsa negativt. Att vara missnöjd med sin lön kan mycket väl betraktas som en subjektiv 

fråga, eftersom den beror mycket på individens egna tolkningar (Theorell, 2003). Samtidigt 

visade Katz och Kahn i sina studier att inkomsten spelar en viktig roll när det gäller 

människors tillfredsställelse i arbetslivet. De menar att anställda jobbar först och främst för 

pengarnas skull, och därefter kan de som arbetar uppnå, med hjälp av sin lön, en känsla av 

värde, status och självaktning, vilket är viktigt för deras arbetstrivsel (Abrahamsson & 

Andersen, 2005). Av denna studie framgår att cheferna drabbas av stress i större utsträckning 

än de andra anställda, på grund av den ökande arbetsbelastningen samt att de får jobba med 

svårare uppgifter, vilket mycket väl kan förklara varför de är missnöjda med sin inkomst. 

Detta kan tolkas så att enligt cheferna inom den undersökta avdelningen uppstår det en 

obalans mellan det som de ger till organisationen och det som de får tillbaka, det vill säga ju 

större arbetsbelastning, desto mer missnöjda blir de med sin lön. Theorell rekommenderar att 

en arbetsgivare ska se till att det finns en balans mellan ansträngning och belöning, så att de 

som arbetar ska må bra psykiskt. Detta eftersom det finns många studier som visar att en stark 

känsla av frustration som är kopplad till inkomst kan öka risken för hjärt-kärlssjukdom 

(Theorell, 2003). 

5.14 arbetstrivsel och sjukfrånvaro 

 

Något signifikant utifrån sambandet mellan arbetstrivsel, kön och graden av sjukfrånvaro 

respektive sambandet mellan arbetstrivsel, position inom avdelningen och graden av 

sjukfrånvaro framkom inte. I stället finns det ett tydligt samband mellan anställdas 

arbetstrivsel, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och graden av sjukfrånvaro.  

50 

33 

50 46 
32 35 33 36 

50 67 50 54 68 65 67 64 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Ja, absolut
eller ja,
kanske

Nej,
knappast
eller nej,
absolut

inte

Ja, absolut
eller ja,
kanske

Nej,
knappast
eller nej,
absolut

inte

Ja, absolut
eller ja,
kanske

Nej,
knappast
eller nej,
absolut

inte

Ja, absolut
eller ja,
kanske

Nej,
knappast
eller nej,
absolut

inte

CHEF ARBETSLEDARE YRKESARBETARE TOTALT

Ingen sjukfrånvaro Sjukfrånvaro



  

Sida 36 

Diagram 23 visar att det inte finns något samband mellan arbetstrivsel, arbetsuppgifternas 

svårighetsgrad och graden av sjukfrånvaro samt att detta inte alls är signifikant (Chi2 = 0,670/ 

r = +0,03/ differens +0,04). Dock gäller inte detta båda grupperna. Inom gruppen som 

upplever att arbetsuppgifternas svårighetsgrad är lagom eller låg finns det inte något samband 

(Chi2 = 0,482/ r = +0,05/ differens +0,06). Inom gruppen som upplever att arbetsuppgifternas 

svårighetsgrad är hög eller mycket hög finns det ett starkt negativt samband som också är 

signifikant (Chi2 = 0,308/ r = -0,27/ differens -0,27). Detta betyder att ju svårare 

arbetsuppgifter en anställd har, oavsett kön eller position inom avdelningen, desto större är 

sannolikheten för att hon eller han ska sjukskriva sig, eftersom individens arbetstrivsel 

påverkas negativt i en sådan situation. 

Diagram 23. Sambandet mellan anställdas arbetstrivsel, graden av sjukfrånvaro och 

arbetsuppgifternas svårighetsgrad. År 2015. Procent. N = 208. 

 

Övriga: inte alls bra/ inte särskilt bra/ acceptabelt 

Detta resultat bekräftas även av respondenternas egna kommentarer gällande arbetstrivseln. 

Respondenterna gör en tydlig skillnad mellan att trivas med sina arbetskamrater och att trivas 

med sitt arbete. En stor del av respondenterna är nöjda med de sociala aspekterna och uppger 

att deras kollegor är trevliga och hjälpsamma. Det som de anställda beskriver kallar Herzberg 

(1993) för hygienfaktorer, det vill säga individens behov av lägre ordning som inte har någon 

motiverande effekt på dem som arbetar. Enligt Herzberg är hygienfaktorerna avgörande för 

människors arbetstrivsel, och dessa kan i sin tur i stor utsträckning förebygga sjukdom bland 

personalen. De mellanmänskliga förhållandena på arbetsplatsen spelar störst roll när det gäller 

personalens arbetstrivsel inom den undersökta avdelningen. De uttrycker inte samma känslor 

när det gäller ledningen. Några yrkesarbetare upplever att arbetsledarna borde visa mer 

engagemang samt ta mer ansvar för allt som händer på arbetsplatsen. Andra yrkesarbetare 

upplever att cheferna och arbetsledarna borde bli bättre på att kommunicera med personalen 

samt på att lyssna på yrkesarbetarnas åsikter och förslag angående vissa aspekter som kan 

förbättras. Det är viktigt att ledaren lyssnar aktivt på vad yrkesarbetarna har att föreslå 

angående sitt arbete, eftersom de räknas som specialister på vad de gör. När de som arbetar 

känner att de kan bidra till organisationens utveckling med sina innovativa idéer får de högre 

självförtroende, mår bättre och känner sig lyckligare. Med andra ord, är en av ledarens 

uppgifter att tillåta arbetarna att vara kreativa så att de kan reflektera över sin arbetssituation 

(Svedberg, 2007). 
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Av ett par av kommentarerna i enkäterna framgår en medvetenhet om lönediskriminering 

inom denna avdelning. En respondent upplever även att en del av arbetsledarna favoriserar 

vissa anställda, och tycker att detta i sin tur leder till destruktiva konflikter.  Det som 

respondenterna beskriver kallar Herzberg (1993) för hygienfaktorer, det vill säga individens 

behov av lägre ordning som inte har någon motiverande effekt på dem som arbetar. I detta fall 

borde ledarna, enligt dessa anställda, vara mer rättvisa när det gäller arbetsfördelning och 

olika belöningar, samt mer lyhörda och mer kommunikativa. Anställda som känner sig 

diskriminerade eller mobbade på arbetsplatsen brukar också ha stora problem med att få stöd 

från sina arbetskamrater eller sina chefer, samt med att känna sig tillfredsställda med sitt jobb. 

Detta betyder att arbetsklimatet är avgörande för personalens psykiska välmående, och 

implicit för hur effektiva de är i sitt arbete (Gallagher & Underhill, 2012; Hansen m.fl., 2006). 

När det gäller själva arbetet upplever några av respondenterna att deras arbetstrivsel minskar i 

samband med den stigande arbetsbelastningen och med arbetsuppgifternas svårighetsgrad som 

också ökar. En sådan kombination har stor betydelse för de anställdas hälsa, eftersom den 

genererar låg motivation, hög stress, höga krav och låg kontroll över det utförda arbetet. Alla 

dessa aspekter är avgörande för personalens välbefinnande (Theorell, 2003; Herzberg, 1993; 

Peterson & Wilson, 2002; Gallagher & Underhill, 2012; Van den Heuvel m. fl., 2010). 
 

5.15 position inom avdelningen och sjukfrånvaro 

Diagram 24 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan kön, position inom 

avdelningen och graden av sjukfrånvaro samt att detta är signifikant (Chi2 = 0,037/ r = +0,14/ 

differens +0,14). Dock gäller inte detta alla yrkesgrupperna. I arbetsledarnas och 

yrkesarbetarnas situation är sambandet svagt positivt och signifikant bara när det gäller 

yrkesarbetarna (Chi2 = 0,701/ r = +0,08/ differens +0,10 och Chi2 = 0,110/ r = +0,11/ 

differens +0,12). I chefernas situation finns det i stället ett mycket starkt positivt samband 

som också är signifikant (Chi2 = 0,206/ r = +0,44/ differens +0,50). Detta betyder att ju högre 

eller ju lägre position inom avdelningen en kvinna har, desto större är sannolikheten för att 

hon ska sjukskriva sig. 

Diagram 24. Sambandet mellan position inom avdelningen, graden av sjukfrånvaro och kön. 

År 2015. Procent. N = 208. 
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Sambanden som analyserades ovan visade att kvinnorna inom denna avdelning känner sig 

mindre delaktiga än männen när det gäller utförandet av arbetet, och detta på grund av att de 

inte får tillräckligt stöd från sina arbetskamrater eller chefer. Denna brist genererar negativa 

känslor inför arbetet, låg motivation och även hög stressnivå bland dem. Kvinnorna upplever 

också att deras jobb är mindre intressant än männens, speciellt de som är yrkesarbetare, vilket 

kan också förklara anledningen till negativa upplevelser av arbetet (Theorell, 2003; Herzberg, 

1993). Detta kan till viss del förklara anledningen till att kvinnor som är chefer eller 

yrkesarbetare sjukskriver sig i högre utsträckning i det här fallet. Enligt professor Kristina 

Alexanderson (2001) är skillnader i kvinnors och mäns arbetsvillkor en av de viktigaste 

orsakerna till att kvinnors sjukfrånvaro är högre. Alexanderson nämner den vertikala 

könssegregeringen, som innebär att kvinnor har ledarpositioner i mindre utsträckning än män, 

och den horisontella segregeringen, som hänvisar till att vissa yrken är antigen mans- eller 

kvinnodominerade. Allt detta genererar enligt Alexanderson mycket stress för kvinnor, som i 

sin tur kan leda till sjukdom. Dessa två typer av könssegregering på en arbetsplats 

förekommer i detta fall, eftersom avdelningen är kvinnodominerad när det gäller 

yrkesarbetarna, 122 kvinnor och 62 män, och mansdominerad när det gäller ledningen, det vill 

säga cheferna och arbetsledarna, åtta kvinnor och 20 män (se tabell 1). Riksförsäkringsverket 

(2004) diskuterar könssegregeringen när det gäller lön och status i termer av diskriminering, 

eftersom det är betydligt svårare för kvinnor, i jämförelse än med män, att uppnå högre 

positioner och implicit högre lön. Enligt RFV är det fortfarande svårt även för de kvinnor som 

når ledningspositioner inom en organisation, eftersom de måste följa arbetsvillkor som är 

utformade efter det manliga sättet att leda. De kvinnliga cheferna inom denna avdelning 

upplever liknande känslor, och detta framkom under rubrikerna stöd i arbetet och den 

psykiska tröttheten, som är en konsekvens av det faktum att denna avdelning domineras av 

manliga chefer. 
 

5.16 den fysiska arbetsmiljön och sjukfrånvaro 

Diagram 25. Sambandet mellan den fysiska arbetsmiljön, graden av sjukfrånvaro och 

den upplevda stressen. År 2015. Procent. N = 208. 
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Något signifikant utifrån sambandet mellan den fysiska arbetsmiljön, kön och graden av 

sjukfrånvaro respektive sambandet mellan den fysiska arbetsmiljön, position inom 

avdelningen och graden av sjukfrånvaro framkom inte. I stället finns ett tydligt samband 

mellan den fysiska arbetsmiljön, den psykosociala arbetsmiljön och graden av sjukfrånvaro, 

där variabeln stress var mest relevant. Diagram 25 visar att det inte finns något samband 

mellan den fysiska arbetsmiljön, den upplevda stressen och graden av sjukfrånvaro samt att 

detta inte alls är signifikant (Chi2 = 0,652/ r = +0,03/ differens +0,03). Dock gäller inte detta 

båda grupperna. Inom gruppen som upplever att det inte finns något problem med den fysiska 

arbetsmiljön, eller att den är acceptabel, saknas samband (Chi2 = 0,887/ r = +0,01/ differens 

+0,01). Inom gruppen som upplever att den fysiska arbetsmiljön behöver förbättras finns det 

ett svagt positivt samband som också är signifikant (Chi2 = 0,382/ r = +0,18/ differens +0,17). 

Detta betyder att ju mer missnöjd med den fysiska arbetsmiljön en anställd är, oavsett kön 

eller position inom avdelningen, desto större är sannolikheten för att hon eller han ska 

sjukskriva sig, eftersom graden av stress ökar mest inom denna grupp. 

Detta resultat bekräftas även av respondenternas egna kommentarer gällande den fysiska 

arbetsmiljön, mest av yrkesarbetarnas förklaringar. En del av arbetarna upplever att det 

behövs fler metoder och mer hjälpmedel, som till exempel mekanisk lyft som skulle 

underlätta deras jobb. Andra respondenter upplever brist på arbetsredskap och på vissa 

maskiner, särskilt under vinterhalvåret. En yrkesarbetare uppger att förvaltningen snart 

kommer att introducera ett nytt verksamhetssystem som skall reducera dessa brister och 

underlätta det tunga arbetet. En arbetsledare bekräftar även yrkesarbetarnas kommentarer 

gällande dessa brister. En annan arbetsledare upplever stress på grund av att en stor del av 

arbetet görs administrativt, vilket försvåras av att sakna ett kontor för detta. En del av 

yrkesarbetarna önskar också för ett personalrum med fönster, ett bra fikarum och bättre 

förråd. Dessa brister som respondenterna uppger genererar inte bara till stress, men även låg 

motivation och olust inför arbetet. En följd av detta är att arbetsbelastningen upplevs som hög 

när det saknas arbetsredskap.  

Med andra ord, är det i detta fall den fysiska arbetsmiljön, det vill säga de fysiska objekten 

som finns runt de anställda, som är starkt kopplad till den psykosociala arbetsmiljön, det vill 

säga till personalens egenkontroll, till samarbetsklimatet, till den optimala arbetsbelastningen 

eller till stimulans (Theorell, 2003). Ledarskapet på arbetsplatsen är en av faktorerna som har 

stor betydelse för personalens hälsa. Ledarens uppgift är att skapa förutsättningar för 

personalen att göra ett så bra arbete som möjligt för att organisationen skall nå sina mål 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). Att konstant bry sig om sina anställda är också viktigt, 

vilket också minskar risken för stress och ohälsa bland de anställda. Den ökade 

arbetsbelastningen är ett generellt problem inom den offentliga sektorn i dag, på grund av ett 

ökat krav på att effektivisera arbetet, och detta betyder att det blir svårare och svårare för 

arbetsgivarna att matcha arbetsbelastningen med tillgängliga resurser (Theorell, 2003).  

Det är därför önskvärt att minimera bristerna med den fysiska arbetsmiljön i framtiden för att 

kunna minska både arbetsbelastningen och graden av sjukfrånvaro inom avdelningen. På så 

sätt kan man också öka effektiviteten och arbetstrivseln bland personalen (Van den Heuvel m. 

fl., 2010). I detta fall kommer arbetsgivaren, enligt en av respondenterna, att göra vissa 

ändringar under de kommande månaderna, och detta skall givetvis förbättra både den fysiska 

och den psykosociala arbetsmiljön inom avdelningen. 
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5.17 Hemarbetet och sjukfrånvaro 

Diagram 26 visar att det inte finns något samband mellan hemarbete, kön och graden av 

sjukfrånvaro samt att detta inte är signifikant (Chi2 = 0,798/ r = -0,01/ differens -0,02). Dock 

gäller inte detta båda könen. I männens situation är sambandet svagt negativt och signifikant 

(Chi2 = 0,120/ r = -0,17/ differens -0,18), medan i kvinnornas situation försvinner ett sådant 

samband (Chi2 = 0,340/ r = +0,08/ differens +0,08). Sambandet mellan hemarbete, position 

inom avdelningen och graden av sjukfrånvaro var inte signifikant och därför redovisas det inte 

under denna rubrik. Detta betyder att ju mindre involverad i hemarbetet en man är, oavsett 

position inom avdelningen, desto större är sannolikheten för att han ska sjukskriva sig. 

Diagram 26. Sambandet mellan hemarbetet, graden av sjukfrånvaro och kön. 

År 2015. Procent. N = 208. 

 
 

Övriga: inte alls/ i liten grad/ i viss grad 

Tidigare forskning pekar på att kvinnorna sjukskriver sig i större utsträckning än män på 

grund av det så kallade dubbelarbetet. Förklaringen ligger enligt forskningen i det faktum att 

kvinnorna brukar ta det största ansvaret när det gäller det obetalda arbetet i privatsfären 

(Sjögren & Wijma, 1999; Theorell 2003). En sådan slutsats är inte relevant i detta fall, 

eftersom kvinnorna som är mer involverade i hemarbetet sjukskriver sig i nästan lika stor 

utsträckning som de som gör det i en viss grad, i liten grad eller inte alls (se diagram 26). 

Sambandet är relevant i stället i männens situation. De som involverar sig i liten grad i 

hemarbetet är också sjukare, vilket kan betyda att dessa män tillhör den gruppen som oftare 

arbetar övertid eller som upplever mest stress på jobbet på grund av olika brister inom den 

psykosociala arbetsmiljön. Nedan analyseras även två andra samband som bättre kan förklara 

sambandet mellan hemarbete och sjukfrånvaro.  

Diagram 27 visar att det finns ett svagt negativt samband mellan variabeln hemavarande barn, 

kön och graden av sjukfrånvaro samt att detta är signifikant (Chi2 = 0,132/ r = -0,10/ differens 

-0,10). I både männens och kvinnornas situation finns ett sådant svagt negativt samband (Chi2 

= 0,302/ r = -0,11/ differens -0,12 och Chi2 = 0,179/ r = -0,11/ differens -0,12). Detta betyder 

att för en anställd som har barn hemma, oavsett kön, ökar sannolikheten för att hon eller han 

ska sjukskriva sig. 

31 

49 

35 
27 

33 35 

69 51 65 73 67 65 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Övriga I mycket hög
eller i hög grad

Övriga I mycket hög
eller i hög grad

Övriga I mycket hög
eller i hög grad

MÄN KVINNOR TOTALT

Ingen sjukfrånvaro Sjukfrånvaro



  

Sida 41 

Diagram 27. Sambandet mellan hemmavarande barn, graden av sjukfrånvaro och kön. 

År 2015. Procent. N = 208. 

 

Diagram 28 visar att det finns ett svagt negativt samband mellan variabeln hemavarande barn, 

anställdas civilstånd och graden av sjukfrånvaro samt att detta är signifikant (Chi2 = 0,132/ r 

= -0,10/ differens -0,10). Dock gäller inte detta båda grupperna. Inom gruppen där anställda är 

gifta eller sammanboende finns det inte något samband (Chi2 = 0,678/ r = -0,03/ differens -

0,03). Inom gruppen där anställda är ogifta eller ensamstående finns det ett starkt negativt 

samband som också är signifikant (Chi2 = 0,023/ r = -0,27/ differens -0,30). Detta betyder att 

för en anställd som är ogift eller ensamstående och som har barn hemma, oavsett kön eller 

position inom avdelningen, ökar sannolikheten för att hon eller han ska sjukskriva sig. 

Diagram 28. Sambandet mellan hemmavarande barn, graden av sjukfrånvaro 

och anställdas civilstånd. År 2015. Procent. N = 208. 

 
 

 

36 

48 

21 

33 
28 

38 

64 52 79 67 72 62 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Har barn som
bor hemma

Inga barn Har barn som
bor hemma

Inga barn Har barn som
bor hemma

Inga barn

MÄN KVINNOR TOTALT

Ingen sjukfrånvaro Sjukfrånvaro

33 36 

12 

42 

28 

38 

67 64 88 58 72 62 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Har barn som
bor hemma

Inga barn Har barn som
bor hemma

Inga barn Har barn som
bor hemma

Inga barn

GIFT/ SAMMANBOENDE OGIFT/ ENSAMSTÅENDE TOTALT

Ingen sjukfrånvaro Sjukfrånvaro



  

Sida 42 

Diagram 27 och diagram 28 visar att de anställda som är ogifta eller ensamstående, oavsett 

kön, och som har barn som bor hemma sjukskriver sig i större utsträckning. Således kan 

resultat utifrån alla dessa tre diagram, det vill säga diagram 26, 27 och 28, tolkas så att det inte 

är hemarbetet som har en stor betydelse för de anställdas hälsa i detta fall, det är i stället 

variabeln civilstånd som har störst betydelse. Några av respondenterna som är gifta nämnde i 

sina övriga kommentarer att de brukar dela på hemarbetet och på att ta hand om barnen med 

sin partner. Det betyder att de som är ogifta eller ensamstående inte kan göra det på samma 

sätt och för dem blir privatlivet rent generellt svårare. Detta gör att den här gruppen drabbas, i 

denna situation, av så kallade belastningssjukdomar (Sjögren & Wijma, 1999; Theorell 2003). 
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6. diskussion 

6.1 generella slutsatser 

Syftet med denna undersökning har varit att identifiera samt analysera några av de faktorer 

som kunde förklara det faktum att graden av sjukfrånvaro inom avdelningen som utför olika 

typer av yrkesarbete i denna kommunala förvaltning i Luleå konstant ligger över målvärdet 

som är fyra procent. Detta för att få en ökad kunskap om fenomenet, kunskap som 

förvaltningen behöver för att kunna jobba vidare med förebyggande åtgärder. 

Huvudhypotesen har varit att arbetsmiljön har en stor betydelse för dessa yrkesarbetares hälsa. 

För att kunna besvara studiens syfte analyserades sambandet mellan den psykosociala 

arbetsmiljön och de anställdas hälsa, sambandet mellan den fysiska arbetsmiljön och graden 

av sjukfrånvaro inom denna avdelning och sambandet mellan det utförda hemarbetet och 

dessa mönster i sjukskrivningen. Utifrån studiens resultat framkommer med tydlighet att den 

psykosociala arbetsmiljön spelar störst roll när det gäller de anställdas hälsa i denna situation. 

Det finns en obalans mellan arbetsbelastning, möjlighet till egen påverkan och 

arbetsuppgifternas svårighetsgrad som i sin tur påverkar personalens psykiska hälsa negativt, 

eftersom de har låg kontroll över arbetet. Allt detta genererar mycket stress hos de anställda, 

och de manliga tjänstemännen drabbas i större utsträckning jämfört med resten av personalen. 

Med andra ord, är lagom arbetsbelastning den ideala varianten för att personalen skall kunna 

hålla sig frisk och kunna arbeta på ett effektivt sätt (se Theorell, 2003; Herzberg, 1993). 

Kvinnorna har mest problem med att få stöd från sina arbetskamrater eller chefer, vilket 

påverkar både det sättet som de involverar sig i arbetet och deras känslor inför och under 

arbetet negativt. Allt detta leder i sin tur till hög psykisk trötthet, låg arbetstrivsel och låg 

motivation bland dem, som innebär en ökad risk för psykisk ohälsa (se Theorell, 2003; 

Herzberg, 1993; Peterson & Wilson, 2002; Gallagher & Underhill, 2012).  

Undersökningens resultat visar också att den fysiska arbetsmiljön har en verklig betydelse för 

personalens hälsa, speciellt för deras psykiska välmående, inom den gruppen som tyckte att 

denna borde förbättras i framtiden. Således är den fysiska arbetsmiljön, i denna situation, till 

en viss grad kopplad till den psykosociala arbetsmiljön, och implicit till graden av 

sjukfrånvaro. När det gäller hemarbetet visade sambanden som analyserades i resultatdelen att 

detta är relevant i liten grad, endast i männens situation, det vill säga att de män som 

involverar sig för lite i hemarbetet oftare sjukskriver sig. En annan intressant aspekt som 

framkom är att de anställda som är ogifta eller ensamstående, oavsett kön, och som har barn 

som bor hemma är sjukskrivna i högre utsträckning. Således tolkades detta resultat så att det 

inte är hemarbetet som har stor betydelse för de anställdas hälsa, det är snarare variabeln 

civilstånd som har störst betydelse. Detta gör att den här gruppen drabbas av så kallade 

belastningssjukdomar (se Sjögren & Wijma, 1999; Theorell 2003).  

6.2 männens arbetssituation 

 

Obalansen mellan arbetsbelastning, möjlighet till egen påverkan och arbetsuppgifternas 

svårighetsgrad betyder att männen befinner sig i det som Theorell (2003) kallar för den 

spända arbetssituationen, en extrem situation där kraven är för höga och möjligheten till 

kontroll är för låg. En sådan kombination genererar stora hälsoproblem för de som arbetar, 

från utmattning till ångest eller depression. Arbetsbelastningen är högst bland de manliga 

cheferna och arbetsledarna, och som en konsekvens av detta är också stressnivån och den 

psykiska tröttheten högst bland dem. Orimliga krav gör att dessa chefer också är missnöjda 
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med sin inkomst, eftersom det uppstår, enligt dem själva, en obalans mellan det som de ger till 

organisationen och det som de får tillbaka, det vill säga ju högre arbetsbelastning, desto mer 

missnöjda blir de med sin lön. Denna starka känsla av frustration som är kopplad till inkomst 

kan i detta fall öka risken för hjärt-kärlssjukdom (se Theorell, 2003). Bland männen framkom 

att arbetsledarna och yrkesarbetarna upplever en viss olust inför arbetet på grund av att detta 

inte är nog varierande eller nog intressant. En del av yrkesarbetarna ansåg att gemenskapen 

och arbetskamraterna är viktigare än jobbet i sig, eftersom detta saknar en tydlig 

arbetsplanering och arbetsstruktur. Anställdas motivation och implicit arbetstrivseln minskar 

på grund av alla dessa aspekter, men också på grund av att de saknar möjligheter till 

kompetensutveckling genom inlärning av nya färdigheter (se Herzberg, 1993).  

Att de yngre männen oftare sjukskriver sig, både de som är chefer och de som är 

yrkesarbetare, kan mycket väl förklaras av bristerna i den psykosociala arbetsmiljön inom 

avdelningen. En annan förklaring kan vara att i dagens samhälle har männen också börjat 

drabbas av hemmafru-syndromet, det vill säga av det osynliga arbetet som handlar om brist på 

uppskattning, vilket som genererar lägre självförtroende (se Beck, 1998). Detta resultat är i 

linje med den aktuella forskningen som visar att föräldraledigheten bland män i Sverige har 

ökat under de senaste åren, vilket i sin tur innebär en ökning av det obetalda arbetet bland 

dem. Obetalt arbete förknippas med sämre psykisk hälsa, eftersom detta får negativa effekter 

för en persons löneutveckling, och därmed för dennes framtida pension (Försäkringskassan, 

2013).  

6.3 kvinnornas arbetssituation 

I kvinnornas situation är bristen på stöd det som genererar hög stressnivå under arbetspasset 

samt hög psykisk trötthet efter utfört arbete. Bland kvinnorna är det cheferna som drabbas 

mest, medan de kvinnliga arbetsledarna och yrkesarbetarna också får problem med att känna 

sig delaktiga i arbetsprocessen. Som en konsekvens av den låga delaktigheten i arbetet 

upplever dessa kvinnor att jobbet i sig är ointressant, vilket gör att deras olust inför arbetet 

också ökar. Kvinnornas motivation och implicit arbetstrivseln minskar i detta fall på grund av 

alla dessa brister, men också på grund av att de saknar möjligheter till kompetensutveckling 

genom inlärning av nya färdigheter (se Herzberg, 1993). Med andra ord, befinner sig 

kvinnorna inom denna avdelning i det som Theorell kallar för den passiva arbetssituationen, 

där arbetet karakteriseras av låga krav och låg kontroll. Nackdelen med denna passiva 

situation är att både de anställdas motivation och produktiviteten sjunker drastiskt. En sådan 

kombination är att betraktas som mest problematisk för organisationen (se Theorell, 2003). 

Detta förklarar också orsaken till att kvinnorna sjukskriver sig i högre utsträckning än männen 

inom denna avdelning (se tabell 2), det vill säga på grund av att denna passiva situation är mer 

problematisk för anställdas hälsa än den spända situationen som männen befinner sig i (se 

Theorell, 2003).  

Position inom avdelningen kan också utgöra en nackdel för kvinnors hälsa, speciellt för de 

som är chefer eller yrkesarbetare. Detta på grund av att den vertikala könssegregeringen, det 

vill säga att kvinnor mer sällan jämfört med män innehar ledningspositioner inom den 

undersökta avdelningen, och den horisontella segregeringen, det vill säga att avdelningen är 

kvinnodominerad, genererar mycket stress för kvinnorna, vilket i sin tur kan leda till ohälsa 

(se Alexanderson, 2001). Det som förvaltningen kan göra i framtiden är att se till att fler 

kvinnor får ledarpositioner, eftersom sambandet var starkast i chefernas situation (se diagram 

24). 
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6.4 några rekommendationer 

Denna undersöknings resultat är i linje med den aktuella forskningen som pekar på att brister i 

arbetsmiljön är orsaken till att sjukfrånvaron ökat i den offentliga sektorn, på grund av 

organisatoriska eller sociala faktorer. I de flesta fallen är det den stigande arbetsbelastningen 

och implicit anställdas begränsade möjligheter till kontroll över det egna arbetet som är 

ansvariga för denna ökning, och som en konsekvens av detta stiger också stressen bland 

arbetstagarna. Ett sådant resultat framkom också i denna studie, speciellt när det gäller 

männen, medan det bland kvinnorna fanns ett tydligt behov att se över arbetsbelastningen. De 

orimliga kraven när det gäller både kvinnor och män beror också på andra faktorer, och 

utredaren lyckades bra med att identifiera och analysera en del av dem. Sammanfattningsvis 

är både männen och kvinnorna inom den undersökta avdelningen i dag i behov av riktade 

insatser, enligt denna enkätundersökning, och nedan följer några rekommendationer på hur 

den kommunala förvaltningen i Luleå kan förbättra arbetsmiljön. 

Regelbundna kartläggningar av den psykosociala arbetsmiljön 

Det är viktigt att genomföra regelbundna kartläggningar av den psykosociala arbetsmiljön där 

arbetsbelastningen, personalens möjligheter att påverka det egna arbetet, arbetsuppgifternas 

svårighetsgrad och uppskattningen från ledningen ska vara i fokus. Allt detta för att kunna öka 

personalens kontrollmöjligheter över sin egen arbetssituation samt motivationen som är 

avgörande för organisationens produktivitet och effektivitet. Det är vidare viktigt att även 

framöver beakta om sjukfrånvaron ökar eller minskar inom förvaltningens avdelningar. Detta 

är en tydlig signal på att någonting behöver förbättras inom respektive enhet. 

Behov av en förbättrad organisationsstruktur 

Den ökande arbetsbelastningen inom förvaltningen förutsätter översyn av rutiner och 

organisationsstruktur. En jämnare arbetsfördelning, en bättre prioritering av arbetsuppgifterna, 

en fungerande arbetsstruktur med definierade regler, tydligare information om vad som ska 

göras skulle kunna vara några av lösningarna på problemet. Det är också viktigt att värna om 

personalens erfarenheter och kompetens. 

Behov av ett mer positivt arbetsklimat 

De ökade förväntningarna på denna kommunala förvaltning i Luleå genererar en mer 

stressande arbetsmiljö för alla involverade i arbetsprocessen. Därför bör cheferna bli bättre på 

att lyssna på sina medarbetares förslag när det gäller det egna arbetet samt i högre 

utsträckning erbjuda stöd till personalen. Arbetsledarna behöver också ökat administrativt 

stöd, eftersom detta är avgörande för dessa anställdas psykiska välmående. Den höga 

stressnivån bland ledarna, som ofta sprids inom avdelningen, genererar konflikter. Därför är 

kurser i stress- och konflikhantering för chefer och arbetsledare mycket önskvärda i 

framtiden. 

6.5 förslag till vidare forskning SAMT slutord 

Med hjälp av resultaten från enkätundersökningen lyckades den nuvarande studien väl med att 

på ett tydligt sätt förklara varför graden av sjukfrånvaro inom avdelningen som utför olika 

typer av yrkesarbete i denna kommunala förvaltning i Luleå konstant ligger över målvärdet 

som är fyra procent. Samtidigt förklarar dessa variabler som användes i denna analys bara 
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en del av anledningarna till den höga sjukfrånvaron. Det finns antagligen fler faktorer som 

kan analyseras närmare i en annan undersökning. Det skulle vara intressant att undersöka 

sjukfrånvaro inom hela förvaltningen i framtiden. Detta skulle kunna göras genom att dela 

upp avdelningarna i två kategorier, det vill säga de som har höga värden och de som har låga 

värden ifråga om sjukfrånvaro, och identifiera vilka faktorer som bidrar till en ökning 

respektive minskning av sjukfrånvaro bland personalen.  

Resultaten som framkom i denna studie lyfter fram den psykosociala arbetsmiljöns allt större 

betydelse för de anställdas hälsa, som ger en ny bild av sjukskrivningsmönstren bland 

yrkesarbetare. Tidigare forskning pekar på att tjänstemännen sjukskriver sig i större 

utsträckning än yrkesarbetarna på grund av psykiska påfrestningar samt att yrkesarbetarna i 

stället rapporterar fler arbetsskador som orsakas av tung manuell hantering och korta 

upprepade arbetsmoment (se Arbetsmiljöverket, 2014). Detta påstående visade sig vara delvis 

relevant för personalen inom den undersökta avdelningen, eftersom både tjänstemännens och 

yrkesarbetarnas hälsa mest beror på faktorer som är kopplade till den psykosociala 

arbetsmiljön. 
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Bilaga 1 

ARBETSMILJÖENKÄT – april 2015 
 

 

 

Till er som arbetar inom denna kommunala förvaltning i Luleå 

 

Graden av sjukfrånvaro har varit över målvärdet inom den avdelning som du tillhör under de 

senaste tre åren. Därför är det bra om du vill svara på frågorna på den här enkäten för att vi 

ska få en ökad kunskap om orsakerna till frånvaron och kunna jobba vidare med 

förebyggande åtgärder. 

Det är din egen uppfattning och dina egna erfarenheter som vi är intresserade av och det är 

viktigt att du svarar på ett ärligt sätt. Vi garanterar din anonymitet.  

Enkäten består av 25 frågor och det tar cirka 15 minuter att besvara dem. Om du har frågor 

som du vill ställa till dem som genomför denna undersökning kan du mejla till: 

 

 

 

Georgiana Lupescu 

Magister - Utredning 

geolup-1@student.ltu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 2 

 

Är du en …? 

1. Man 

2. Kvinna 

Hur gammal är du? 

1. Mellan 20 och 30 år 

2. Mellan 31 och 40 år 

3. Mellan 41 och 50 år 

4. Mellan 51 och 60 år 

5. Äldre än 60 år 

Vilket är ditt nuvarande civilstånd? 

1. Gift/ sammanboende 

2. Ogift/ ensamstående 

 

Har du barn som bor hemma? 

1. Ja/ antal ………. 

2. Nej 

Vilken är din högsta utbildning? 

1. Folkskola/ grundskola 

2. Realskola, folkhögskola, yrkesskola eller 2-årig gymnasieskola 

3. Studentexamen, examen från 3- eller 4-årig gymnasielinje 

4. Universitet eller högskolestudier 

5. Annat (ange vad) ………………….. 

Vad är det för slags anställning du har? 

1. Fast/ tillsvidareanställning 

2. Tidsbegränsad 

Vilken position har du inom avdelningen? 

1. Chef  

2. Arbetsledare 

3. Yrkesarbetare 

 

Hur många timmar arbetar du i genomsnitt per vecka? 

 

Ange antal timmar ……………. 

 

 



  

Vad har du för känslor inför ditt arbete när du är på väg dit? 

1. Känner mig glad och tillfredsställd vid tanken på ett stimulerande arbete som väntar 

2. Har en positiv känsla inför arbetet 

3. Varken positiva eller negativa känslor 

4. Känner en viss olust inför arbetet 

5. Känner stark olust inför arbetet 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

Vad tycker du om det arbete du har? 

1. Det här jobbet är som andra jobb; man gör det mest för förtjänstens skull 

2. Det här jobbet är intressant; förutom lönen ger det mening och gemenskap 

3. Jobbet i sig är inte så intressant; förutom lönen är det gemenskapen med 

arbetskamraterna som betyder något 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

Tycker du att dina arbetsuppgifter är …? 

1. Mycket för svåra 

2. Något för svåra 

3. Varken för svåra eller för enkla  

4. Något för enkla 

5. Mycket för enkla 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

Hur mycket har du att göra i ditt arbete? 

1. Alldeles för mycket 

2. Något för mycket 

3. Varken för mycket eller för lite 

4. Något för lite 

5. Alldeles för lite 

Övriga kommentarer: 

 

 



  

Upplever du någon form av stress i samband med ditt arbete? 

1. Mycket ofta  

2. Ofta 

3. Sällan 

4. Inte alls 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

Hur mycket kan du påverka ditt arbete (till exempel arbetstakten, arbetsuppgifterna, 

arbetstiderna, och så vidare)? 

1. För mycket 

2. Något för mycket 

3. Varken för mycket eller för lite 

4. Något för lite 

5. För lite 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

I viken utsträckning upplever du att du själv är delaktig i arbetsprocessen? 

1. I stor utsträckning 

2. I viss utsträckning 

3. I liten utsträckning 

4. Inte alls 

5. Vet inte 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

I vilken grad innebär ditt arbete att du kan få stöd och hjälp från dina arbetskamrater, 

eller från dina chefer, när det är nödvändigt? 

1. I mycket hög grad 

2. I hög grad 

3. I viss grad 

4. I liten grad 

5. Inte alls 



  

Övriga kommentarer: 

 

 

 

I vilken grad innebär ditt arbete att du är fysiskt trött när du kommer hem? 

1. I mycket hög grad 

2. I hög grad 

3. I viss grad 

4. I liten grad 

5. Inte alls 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

I vilken grad innebär ditt arbete att du är psykiskt trött när du kommer hem? 

1. I mycket hög grad 

2. I hög grad 

3. I viss grad 

4. I liten grad 

5. Inte alls 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

I vilken grad involverar du dig i hemarbetet? 

1. I mycket hög grad 

2. I hög grad 

3. I viss grad 

4. I liten grad 

5. Inte alls 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

 

 



  

Hur upplever du den fysiska arbetsmiljön på din arbetsplats? 

1. Inget problem 

2. Acceptabelt 

3. Behöver förbättras (ange nedan vad behöver göras) 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

Anser du att din lön och övriga anställningsförmåner är tillräckliga i förhållande till din 

arbetsinsats? 

1. Ja, absolut 

2. Ja, kanske 

3. Nej, knappast 

4. Nej, absolut inte 

 

Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

1. Mycket bra 

2. Ganska bra 

3. Acceptabelt 

4. Inte särskilt bra 

5. Inte alls bra 

 

Hur många dagar under det senaste året har du sammanlagt varit sjukskriven? 

Ange antal dagar: ………… 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

Hur trivs du på det hela taget på din nuvarande arbetsplats? 

1. Mycket bra 

2. Ganska bra 

3. Acceptabelt 

4. Inte särskilt bra 

5. Inte alls bra 

Övriga kommentarer: 

 

 



  

Finns det något annat som möjligtvis kan bidra till en förbättring av arbetsmiljön på din 

arbetsplats? 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


