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Sammanfattning 

Studien har genomförts vid en av Norrbottens största industrier där tre arbetsgrupper har 
undersökts i syfte att studera hur och om den psykosociala arbetsmiljön påverkar 
medarbetarna till att arbeta sjuknärvarande. Analysen utgick från den teori som jag tagit del 
av samt respondenternas beskrivningar av olika upplevelser gällande arbetskrav, egenkontroll, 
stöd och sjuknärvaro. Resultatet visar att samtliga undersökta arbetsgrupper upplever att den 
psykosociala arbetsmiljön direkt påverkar sjuknärvaron. Faktorer som hög arbetsbelastning, 
att arbete samlas på hög, lojalitet mot kollegor samt svårigheten för andra att ta över visade 
sig vara avgörande för respondenterna att arbeta trots sjukdom. Andra faktorer som att 
arbetsuppgifterna kräver medarbetarnas närvaro, rädsla att missa något roligt, tidsmässiga 
deadlines och pressen av att leverera i tid visade sig också påverka sjuknärvaron. 

Respondenterna upplever sin arbetssituation utifrån höga krav, en hög arbetsbelastning och 
tidvis som mycket stressigt. Egenkontrollen varierar beroende på undersökt arbetsgrupp och 
stödet upplevs som högt av medarbetarna i den egna arbetsgruppen. De hinder som upplevs 
finnas gällande egenkontrollen är främst för planerarna i form av avsaknad av inverkan över 
utförandegrupperna samt teknikerna som styrs av det oväntade vilket gör det svårt för dem att 
planera och styra i och över sitt arbete. En svårighet med att få stöd från externa avdelningar 
inom verksamheten förekommer också, något som upplevs bero på att övriga kollegor inte har 
problematiken klar för sig i vissa situationer som de närmsta medarbetarna i arbetsgrupperna 
har. I övrigt trivs respondenterna på arbetsplatsen och upplever arbetsklimatet som bra samt 
att de har bra arbetskamrater. 

Den här studien visar på att visa att sjuknärvaro och den psykosociala arbetsmiljön har ett 
samband och är viktiga frågor att arbeta med, dels ur ett personalperspektiv men även ur ett 
organisatoriskt perspektiv. 

Nyckelord: sjuknärvaro, psykosocial arbetsmiljö, arbetskrav, egenkontroll och stöd 

  



 
 

Abstract 

The aim of this study was to examine if and how the psychosocial work environment has 
affect on sickness presenteeism for employees. The study was conducted at one of the largest 
industries in Norrbotten where three working teams have been examined. The analysis was 
based on the theory that constituted the study and the descriptions of various experiences from 
the respondents regarding work demands, control, support and sickness presenteeism. The 
results show that all the examined working teams experiences that the psychosocial work 
environment directly affects the sickness presenteeism. Factors such as heavy workload, the 
work piles up, loyalty to colleagues and the difficulty for others to take over proved crucial 
for the respondents to work despite illness. Other factors like duties require employee 
attendance, fear of missing any fun, deadlines and the pressure of delivering on time was also 
found to affect the sickness presenteeism. 

The respondents perceive their work situation through high work demands, a heavy workload 
and at times very stressful. Control varies depending on the examined working team and the 
support is perceived as high. The obstacle that are perceived to be existing regarding control 
is primarily for the planners in form of lack of influence over the exportation groups and the 
technicians that are controlled by the unexpected which makes it difficult for them to plan and 
control in and over their work. One difficulty in getting support from external divisions is 
present, which is experienced due to the fact that other colleagues do not have issues clarified 
for themselves in certain situations like the closest colleagues in the own working team have. 
In addition, respondents perceive themselves as happy at work and experience the working 
atmosphere as well and they feel they have good colleagues. 

This study shows that sickness presenteeism and psychosocial work environment are related 
and are important issues to work with, both from a human perspective but also from an 
organizational perspective. 

Keywords: Sickness presenteeism, psychosocial work environment, work demands, control 
and support. 
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1. Inledning 

Jan Rydh menar att svaret finns på arbetsplatserna. Där finns både roten till det onda 
och nyckeln till det goda (Granberg 2003), därför baseras studien på sjuknärvaro 
relaterad till den psykosociala arbetsmiljön. Jag har valt att studera hur medarbetarna på 
en verksamhet i Norrbotten upplever om och hur den psykosociala arbetsmiljön 
påverkar dem till att arbeta sjuknärvarande. 

1.1 Bakgrund 

I de traditionella samhällena förlitade sig människorna på folkmedicin och på de 
behandlingssätt som överförts generationer emellan. Det ansågs att sjukdom uppkom ur 
onda krafter eller synd, det fanns inte heller någon institution som hade i uppgift att 
vårda de sjuka, det var i huvudsak familjen som tog hand om de sjuka och lidande. 
Under industrialiseringen började staten ta mer ansvar för befolkningens hälsa och 
under denna tid började staten föra statistik över medborgarna med hjälp av folkräkning 
och mantalsskrivning i syfte att få en bättre insyn i samhället. Inställningen till 
allmänhälsa uttryckte sig i ett försök att utrota det patologiska eller sjuka hos 
populationen och samhällskroppen. Detta innebar att staten försökte förbättra 
befolkningens tillvaro genom bättre avloppssystem och renhållning i syfte att förhindra 
spridning av sjukdomar. De västerländska idéerna om läkekonsten kom för ungefär 200 
år sedan till uttryck i den biomedicinska modellen. Sjukdom och hälsa förbättrades i 
takt med samhällsutvecklingen vilket berodde på viljan att byta ut de religiösa 
metoderna mot vetenskapens förklaringar. Den vetenskapliga metoden medförde 
kunskapen om att definiera sjukdom genom att identifiera olika symptom (Giddens 
2007). 

Begreppet sjukroll formulerades av Talcott Parsons med avsikt att beskriva det 
beteendemönster som en sjuk individ godtar i syfte att de negativa effekterna av 
sjukdomen skulle kunna minimeras. Enligt funktionalistiska idéer fungerar samhället 
friktionsfritt där sjukdom tolkas som en dysfunktion, detta för att en sjuk individ inte 
kan fullgöra de vanliga förpliktelserna då denne blir mindre effektiv än vanligt. Något 
som tar sig i uttryck hos omgivningen bland annat genom att den sjuka individen inte 
kan utföra sina arbetsuppgifter vilket i sin tur kan skapa stress hos medarbetare och 
kollegor (Parsons 1951). 

Paula Liukkonen som forskar i personal- och arbetsmiljöfrågor, menar att det finns tre 
olika typer av sjukfrånvaro vilka är ersatt, dold och sjuknärvaro. Den ersatta 
sjukfrånvaron är den korta sjukfrånvaron där ersättare tas in då ordinarie anställd är 
borta. Den dolda innebär de tillfällen då anställda inte sjukskriver sig utan väljer att 
istället ta kompledigt eller nyttjar semesterdagar. Sjuknärvaron innebär att som anställd 
vara på arbetet fast denne borde ha sjukskrivit sig. Vidare menar hon att sjuknärvaron 
kan leda till produktionskostnader och kvalitetsbrister samt att andra i arbetslaget får en 
tyngre arbetsbelastning. Detta genom att den sjuknärvarande är mindre effektiv och att 
arbetsmängden inte uppnår det normala i jämförelse med frisknärvaron (Liukkonen 
2004). I regeringens program från 2001 ”Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet” 
(www.regeringen.se) presenterades ordet hälsobokslut första gången. Liukkonen (2003) 
menar att det behövs kunskap i arbetsmiljöarbetet gällande konsekvenserna och den 
påverkan som ohälsa har på ekonomin och på verksamheten då arbetsmiljö och hälsa är 
viktiga frågor som handlar om arbetsplatsdemokrati och delaktighet. Hälsobokslutet 
sammankopplar hälsofrågor med verksamhetens ekonomiska resultat vilket möjliggör 
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långsiktiga investeringar i hälsa som på sikt ger verksamheten en ekonomisk utdelning. 
Hälsobokslut utgör även ett utvecklingsverktyg om det kompletteras med 
verksamhetens uppgifter gällande strategiska mål för arbetsmiljö och hälsa (Prevent 
2010). 

1.1.1 Arbetslivets förändring 

Arbetslivet i Sverige har förändrats i många avseenden under 1990-talet bland annat 
genom hög arbetslöshet, omstruktureringar inom både privat och offentlig sektor och 
snabb teknisk utveckling. Debatten om hur samhällsförändringarna påverkade 
folkhälsan blossade upp i takt med att samhället anpassade sig till förändringarna 
(Theorell 2006). Konsekvenserna av samhällsförändringarna gällande arbetslivet under 
1990-talet visar att den upplevda psykosociala arbetsmiljön har förändrats kraftigt. 

Arbetsmiljöundersökningar genomförda vartannat år från och med 1989 av Statistiska 
Centralbyrån där 15.000 slumpmässigt utvalda personer av den yrkesarbetande 
befolkningen uppgav år 1999 55 procent att arbetskraven var för höga, en ökning på 10 
procent från 1991. Den successiva ökningen ägde rum hos både kvinnor och män samt 
olika sektorer av arbetslivet, bland annat hos anställda inom industrin (Theorell 2006). 
Arbetsmiljöundersökningen från 2009 visar bland annat att kvinnor har svårare att 
påverka sin arbetstakt i jämförelse med männen, 36 procent av både kvinnor och män 
uppgav att de aldrig eller för det mesta inte får hjälp med att prioritera sina 
arbetsuppgifter. Vidare resulterade undersökningen i att 13 procent av kvinnorna och 19 
procent av männen upplevde bristande stöd och uppmuntran från arbetskamrater då 
arbetet var svårt. Bristande stöd från chefer uppgav 30 procent av kvinnorna och 36 
procent av männen. Arbetskraven upplevdes som alldelens för höga av 56 procent av 
kvinnorna och 45 procent av männen, av dessa uppgav 41 procent av kvinnorna 
respektive 32 procent av männen att de upplevde sitt arbete som psykiskt påfrestande. 
Att arbetet upplevdes som meningsfullt uppgav 74 procent av kvinnorna och 68 procent 
av männen. Förändringen av den psykosociala arbetsmiljön sedan 2007 har skett i liten 
utsträckning samtidigt som den fysiska arbetsbelastningen har minskat och 
stillasittandet samt användandet av olika typer av datautrustning har ökat 
(Arbetsmiljöstatistisk Rapport 2010:3).  

1.1.2 Varför studera sjuknärvaro? 

Gunnar Aronsson et al. (2000) har studerat sjuknärvaro i förhållande till bland annat 
yrkesgrupper och sjukfrånvaro. Undersökningsgruppen bestod av 3801 slumpmässigt 
utvalda personer som arbetade under tiden studien genomfördes och svarsfrekvensen 
var 87 procent. Resultatet visade att en tredjedel av personerna från 
undersökningsgruppen hade gått till arbetet två eller flera gånger under föregående år 
trots en känsla av, mot bakgrund av deras upplevda hälsotillstånd, borde ha sjukskrivit 
sig. Resultatet visade även tendenser till att kvinnor har en något högre sjuknärvaro än 
män, sett till ålder var det primärt personer i medelåldern som var sjuknärvarande. 
Personer anslutna till TCO och LO visade en något högre sjuknärvaro än personer 
anslutna till SACO (Aronsson et al. 2000). 

En annan studie som genomförts under tre års tid vid Karolinska institutet av Gunnar 
Bergström et al. (2009) visar att sjuknärvaro är en hälsorisk genom att framtida 
sjukdomsrisk ökar. Studien omfattar nära 10 000 personer inom kommun, landsting och 
den privata sektorn. Inledningsvis fick deltagarna svara på frågor gällande sin hälsa och 
om de gått till arbetet under det senaste året trots att de egentligen borde ha sjukskrivit 
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sig. Resultatet visade att ju fler gånger dem arbetat med sjuknärvaro i den inledande 
fasen, desto högre var risken för att de skulle besväras av ohälsa och vara sjukskrivna de 
kommande åren. Av de kommun- och landstingsanställda som mer än fem gånger under 
ett år varit sjuknärvarande då studien inleddes hade 27 procent mer än 30 sjukdagar tre 
år senare, i förhållande mot 12 procent bland dem som inte hade haft någon sjuknärvaro 
alls (www.ki.se). 

Sjuknärvaro i förhållande till olika arbetsfaktorer som bland annat tidspress, 
egenkontroll och förhållande med och till medarbetare är genomförd av de danska 
forskarna Hansen och Andersen (2008). De studerade 12. 935 personer som hade en 
arbetstid på 80 procent eller mer där resultatet visade att tidspress i olika former var den 
enskilt mest inflytesrika faktorn till att arbeta trots sjukdom. Även variabler som rörde 
de anställdas relationer med och till medarbetare var förknippat med sjuknärvaro 
(Hansen & Andersen 2008).  

Bakgrunden till uppsatsen bygger på en förstudie vilken genomfördes i kursen Hälsa 
och arbetslivsinriktad rehabilitering vid Luleå tekniska universitet. Förstudien 
genomfördes vid en av Norrbottens största industrier där en avdelning undersöktes, och 
studien visade att en sjuknärvaro på avdelningen förekommer, detta då medarbetarna 
kommit till arbetet trots att dem, enligt sig själva vid influenser, feber och migrän, borde 
ha sjukskrivit sig. Bakomliggande faktorer till sjuknärvaron beskrevs av medarbetarna 
bland annat genom att arbetsuppgifterna kräver deras närvaro samt av lojalitet mot 
kollegorna som annars hade fått utföra arbetet, något som även kan kopplas samman till 
medarbetarnas upplevda stress som de anser orsakas av en för låg bemanning i 
förhållande till arbetsuppgifterna. Medarbetarna beskrev även vidare att 
arbetssituationen ofta påverkas negativt av övriga anställda som får högre 
arbetsbelastning om någon sjukskriver sig. 

Intresset för min studie väcktes dels genom förstudien men också genom den ständiga 
debatten som pågår i samhället. Då tidningen Dagens Nyheter publicerade en fråga i 
Vett och Etikett spalten gällande hur sjuknärvaron kan hindras på jobbet uppstod en 
livlig debatt bland kommentarerna (www.dn.se). Debatten om sjukskrivningar är en 
fråga som ständigt är i fokus i vårt samhälle och berör oss alla på ett eller annat sätt. 
Därför är det viktigt att studera hur motsatsen till sjukskrivningar ser ut, det vill säga 
sjuknärvaron. Den tidigare forskningen som finns på området visar att sjuknärvaro kan 
leda till framtida försämrade hälsotillstånd och kan kopplas samman med olika 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Dessutom uppges sjuknärvaron vara ett allt vanligare 
fenomen i vårt samhälle där den tidigare forskningen är något begränsad. Ur detta växte 
mitt intresse fram att undersöka fenomenet på individnivå då arbetstagarna utgör 
verksamheternas största tillgångar.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur den psykosociala arbetsmiljön 
påverkar medarbetarna till att arbeta sjuknärvarande.  

I detta forskningsområde kommer jag att fördjupa mina kunskaper kring sjuknärvaro 
med hjälp av begreppen arbetskrav, egenkontroll och stöd för att få en bättre förståelse 
ur en individnivå. Jag har valt att utgå från tre forskningsfrågor för att kunna besvara 
mitt syfte, dessa forskningsfrågor är: 
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� Hur upplever de anställda sin arbetssituation i förhållande till den psykosociala 
arbetsmiljön på verksamheten? 

� Hur upplever de anställda egenkontroll, krav och stöd i sitt arbete? 
� Vilka hinder och möjligheter upplever de anställda sig ha i att kunna påverka 

faktorerna egenkontroll, krav och stöd i sitt arbete? 
 

1.3 Disposition 

Efter inledningen kommer ett kapitel där de metodologiska tillvägagångssätten 
presenteras vilka har använts i studien samt en metoddiskussion. De teorier och begrepp 
som ligger till grund för den teoretiska referensramen presenteras i efterföljande 
teoriavsnitt vilka också har använts i bearbetningen och analysen av det empiriska 
materialet. Fallbeskrivningen som efterföljer har i syfte att ge en bild av den studerande 
verksamheten där empirin redovisas i resultatavsnittet. Resultatavsnittet presenteras per 
undersökt arbetsgrupp där teknikavdelningen presenteras först efterföljt av 
underhållsgruppen, vilken är indelad utifrån planerarna och teknikerna. I avslutande 
avsnitt presenteras en diskussion om faktorer till sjuknärvaro i relation till den 
psykosociala arbetsmiljön samt förslag till vidare studier.  
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2. Metod 

Jag har valt att genomföra studien utifrån en kvalitativ metod. Genom ett kvalitativt 
tillvägagångssätt förflyttas intresset mot att studera medarbetarnas uppfattningar och 
tolkningar av den psykosociala arbetsmiljön. Den kvalitativa metoden har fokus inriktat 
på individnivå, vilket innebär att studien koncentrerar sig på hur medarbetarna tolkar 
och formar sin egen verklighet istället för att studera den objektiva verkligheten och hur 
den ser ut. Människan i samspel med andra människor är det betydelsefulla inom den 
kvalitativa metoden där forskaren samlar in data i syfte att studera hur individer 
upplever, tolkar och strukturerar en omslutande verklighet (Backman 2010).  

Enligt Miles och Huberman (1994) beskrivs den kvalitativa metoden genom en intensiv 
och långvarig kontakt med ett fält eller en livssituation. Dessa situationer är oftast 
alldagliga eller normala sådana, reflekterande av vardagen för individer, grupper och 
organisationer. Forskarens roll är att få en helhetssyn av det sammanhang som studeras, 
dess logik, arrangemang, dess uttalade och outtalade regler. En huvuduppgift är att 
redogöra för hur människor i särkskilda omgivningar kommit att förstå, redogöra för, 
agera, och i övrigt sköta sina dagliga situationer. Utifrån detta genomförde jag en 
fallstudie i syfte att studera en liten del av ett större sammanhang vilken representerar 
verkligheten (Ejvegård 2009). Detta genomfördes med hjälp av enskilda intervjuer med 
medarbetare på dem gällande arbetsgrupperna, där jag sökte efter medarbetarnas 
upplevelser kring egenkontroll, krav och stöd i relation till sjuknärvaron. 

2.1 Urval 

Valet av den studerade verksamheten baserades på resultatet av förstudien samt av dess 
belägenhet och tidsmässiga aspekter. För urvalet av de två grupperna som utgörs av 
verksamhetens teknikavdelning och underhållsgrupp där sjuknärvaron i relation till den 
psykosociala arbetsmiljön skulle studeras presenterade verksamheten själv dessa två 
grupper då dem ansågs vara representativa för verksamheten och till studien. 
Verksamheten baserade sitt urval på en bakomliggande misstanke om att sjuknärvaro 
inom dessa arbetsgrupper eventuellt kunde förekomma. Underhållsgruppen är indelad 
utifrån planerare samt tekniker i syfte att underlätta förståelsen för läsaren då 
situationen för dessa arbetsgrupper skiljer sig från varandra. Urvalet styrdes även av 
uppsatsens tidsmässiga aspekt vilket underlättade till att studera verksamheten i 
Norrbotten då avståndet minskar och gör den mer lättillgänglig för att studeras samt 
gällande datainsamlingen. Urvalen av respondenterna baserades slumpmässigt på 
bakgrundsinformationen som skickades ut där medarbetare som arbetat sjuknärvarande 
tillfrågades för vidare intervjuer. Esaiasson et al. (2009) menar att slumpmässiga urval 
har en egenskap av att medföra en, i mindre format, tämligen bra avbildning av den 
helhet som undersöks. De menar att en större säkerhet påträffas genom att det som 
gäller respondenterna också gäller för övriga medarbetare i arbetsgruppen, vilket de 
anser är att föredra framför icke slumpmässiga urval då avbildningen i mindre format 
ofta blir bättre. 

De forskningsetiska kraven var något som jag tidigt ville informera verksamheten och 
respondenterna om i syfte att vara tydlig samt för att informera berörda parter om 
innebörden gällande studien. Detta gjorde att jag i ett tidigt skede valde att presentera 
och informera samtliga om de fyra grundläggande individskyddskraven, något som 
grundar sig på två faktorer. Genom informationsbrevet (se bilaga 1) som skickades ut 
till respektive avdelning beskrev jag de fyra grundläggande individskyddskraven vilka 
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är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet 2002).  Detta för att avdelningarna och deltagarna till studien i ett 
tidigt skede skulle få veta min etiska ståndpunkt. Likaså vad studien skulle komma att 
innebära för samtliga berörda parter. Bland annat informerades samtliga gällande syftet 
samt deltagarnas rätt att själv bestämma över sin medverkan och deras rätt att avbryta 
densamma när som helst under arbetets gång och att den insamlade datan från berörda 
deltagare inte fick användas i studien. Att deltagarna skulle ges anonymitet, att datan 
skulle förvaras ofrånkomligt från obehöriga och att den insamlade datan endast fick 
användas i studiens syfte var också något som jag informerade samtliga om (Ejvegård 
2009). Detta för att respondenterna i ett tidigt skede skulle få information om att deras 
anonymitet skulle kunna skyddas. Den andra faktorn av den tidiga etiska informationen 
utgjordes av att den redan långt innan intervjutillfällena kunde bidra till en 
trygghetskänsla för respondenterna då informationsbrevet förklarade att ingen av dem 
skulle hängas ut i uppsatsen, utan att dem skulle förbli anonyma. Intervjupersonernas 
medverkan baserades således på frivillig basis efter förfrågan gällande respondenternas 
bakgrundsinformation (se bilaga 2). 

Att använda sig av respondenter där deras tankar är det som undersöks samt 
respondenternas synpunkter och åsikter kring det som undersöks är något som 
Esaiasson et al. (2009) kallar för respondentundersökningar. Vidare menar Esaiasson et 
al. (2009) att någon gräns för givet antal respondenter och intervjuer inte finns utan 
datainsamlingen slutar då det undersökta fenomenet på trovärdigt och källkritiskt sätt 
kan fastslås, det vill säga hur något upplevs eller hur något faktiskt ser ut gällande det 
undersökta. Detta sker när forskaren uppnått en teoretisk mättnad vilket innebär att 
något nytt inte framkommer gällande det studerade fenomenet. Intervjuer utgör 
huvudmaterialet för datainsamlingen där fyra intervjuer gjordes på den första 
avdelningen och sex intervjuer på den andra, totalt tio genomfördes. Detta för att bidra 
med ytterligare djup till studien samt i syfte att låta respondenterna berätta fritt om sina 
upplevelser kring den psykosociala arbetsmiljön och utifrån nyckelbegreppen krav, 
egenkontroll, stöd och sjuknärvaro. 

2.2 Genomförande 

Utifrån resultatet av förstudien i kursen Hälsa och arbetslivsinriktad rehabilitering, som 
nämndes inledningsvis kontaktade jag personalchefen för verksamheten. Jag 
presenterade mitt förslag att studera sjuknärvaron vidare i förhållande till den 
psykosociala arbetsmiljön, något som personalchefen visade ett intresse för. Ett möte 
bokades in på verksamheten med personalchefen och min kontaktperson för att i samråd 
diskutera och utveckla fram ett mer konkretiserat syfte samt de forskningsfrågor som 
ligger till grund för studien. Därefter författades ett informationsbrev (se bilaga 1) som 
skickades ut till samtliga berörda avdelningschefer som fick föra informationen 
gällande studien vidare till sina medarbetare. Då jag, personalchef och min 
kontaktperson var överens om studien och dess upplägg undertecknades avtalet 
”Överenskommelse i samband med utförande av examensarbete” som en är en del av 
verksamhetens rutiner vid genomförande av examensarbeten. Därefter påbörjades 
datainsamlingen. 

När datainsamlingen påbörjades fanns jag på plats i verksamheten för att skicka ut mail 
till samtliga medarbetare vilka representerade de arbetsgrupper som skulle ingå i 
studien. Därefter var jag fortsatt på plats i verksamheten genom hela datainsamlingen 
samt processen för uppsatsens skrivande där jag hade tillgång till ett eget kontor för att 
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arbeta fritt och ostört. Detta för att jag på lättillgängligt sätt skulle kunna genomföra 
eventuella uppföljningar eller reda ut oklarheter som kunde uppstå vid datainsamlingen. 
Att finnas på plats hos verksamheten gav mig även möjlighet att ställa frågor till min 
kontaktperson och övriga av verksamhetens medarbetare som kunde tänkas hjälpa mig 
vid oklarheter eller andra funderingar, något som jag enbart sett vara till min fördel 
under uppsatsens skrivande process.  

2.2.1 Datainsamling 

Vid datainsamlingen har två metoder använts vilka är medarbetarna i form av datakällor 
då bakgrundsinformationen samlades in samt intervjuer. Användandet av två 
insamlingsmetoder är något som Miles och Huberman (1994) kallar metodtriangulering. 
Vidare beskriver de att triangulering är en metod som kan användas för att bekräfta 
resultaten. Grunden av triangulering innebär att den ska stödja ett konstaterande genom 
att visa att oberoende åtgärder eller mätningar av det överensstämmer, eller åtminstone 
inte motsäger det (Miles och Huberman 1994). Valet av att använda medarbetarna i 
form av datakällor var dels för att få en bild av hur sjuknärvaron såg ut för respektive 
arbetsgrupp, samt för att få en överblick av de medarbetare som arbetat sjuknärvarande 
och tillfråga dessa för vidare intervjuer.  

Inför intervjuerna utformades en strukturerad intervjuguide (se bilaga 3) där några av 
nyckelbegreppen för studien utgjorde intervjuguidens teman. Konkreta frågor formades 
med utgångspunkt ur dessa teman för att säkerställa att samtliga respondenter skulle få 
besvara likadana frågor. Detta för att det i respondentundersökningar handlar om att 
hitta mönster i svaren och genom dem beskriva och klargöra hur och varför de olika 
arbetsgruppernas svar skiljer åt mellan varandra (Esaiasson et al. 2009). Strukturerade 
forskningsintervjuer utgör även ett verktyg som underlättar vid datainsamling då 
svåråtkomlig information ska samlas in (Krag Jacobsen 1993). Intervjuer ger även 
möjlighet att hitta det oväntade genom respondenternas svar och ger ett större spelrum 
till samspel mellan respondenten och intervjuaren samt möjligheten att synliggöra hur 
ett fenomen utformar sig (Esaiasson et al. 2009). De teman som låg till grund för 
intervjuguidens utformning är krav, kontroll, stöd och sjuknärvaro. Detta för att en 
begreppsram i berättande form förklarar de viktigaste sakerna och faktorerna som ska 
studeras (Miles & Huberman 1994). För eventuell utveckling av intervjufrågorna 
genomförde jag två testintervjuer, vilket samtidigt fungerade som ett test mot validiteten 
inför kommande skarpa intervjuer samt för att få en fingervisning om ungefärlig tid för 
genomförandet av intervjuerna. Under testintervjuerna uppkom några frågor vilka jag 
ansåg vara viktiga för studien och lade således till dessa i intervjuguiden. 

Datainsamlingen i form av intervjuer genomfördes avdelningsvis, detta för att lättare 
hålla isär respondenternas upplevelser samt för bearbetning av materialet för vidare 
analyser. Samtliga intervjuer genomfördes enskilt tillsammans med respondenterna och 
spelades in på bandspelare. Syftet till att spela in intervjuerna var dels för att det skulle 
underlätta vid transkribering och minska tappad information då jag kunde gå tillbaka 
och lyssna på intervjuerna ett flertal gånger samt för att få möjligheten att koncentrera 
mig mer på och delta i intervjun än jag hade kunnat göra om jag istället valt att anteckna 
intervjuerna för hand. Att intervjuerna skulle spelas in på bandspelare var något jag 
informerade respondenterna om vid bokning av varje intervjutillfälle, detta för att 
minimera riskerna för eventuell nervositet hos respondenterna vilken kan uppkomma 
genom att bandspelare används vid intervjuer. Krag Jacobsen (1993) menar dock att det 
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är intervjuarens sätt att handskas med tekniken som kan skapa problem och nervositet 
hos respondenterna, inte bandspelaren i sig. 

Intervjuerna genomfördes efter inbokade tider med förslag från respondenterna på deras 
arbetsplats och kontor, något som kan ses som deras naturliga arbetsmiljö vilket kan 
skapa en trygghet för respondenterna (Krag Jacobsen 1993). För att vara tydlig med de 
forskningsetiska kraven och vad deltagandet för respondenterna innebar, skickade jag 
även ut ett mail (se bilaga 4) till samtliga där jag informerade om syftet med studien, 
intervjuerna och deras rättigheter efter att intervjutider hade bokats. Mina 
kontaktuppgifter fanns även tillgängliga för samtliga respondenter i mailet för att de 
skulle kunna nå mig om något kändes otydligt för dem innan intervjutillfället. Vid varje 
intervjutillfälle informerades respondenterna ytterligare en sista gång gällande de 
forskningsetiska kraven för att de skulle känna sig trygga med sina rättigheter och sitt 
deltagande gällande studien. 

Esaiasson et al. (2009) menar att det finns vissa knep att ta till om respondenter känner 
sig osäkra till att medverka, bland annat låta dessa personer läsa den 
färdigtranskriberade intervjun samt låta de ge sitt godkännande till direkta citat som 
används från dessa personer i studien. Detta är något som jag själv fick erfara där jag 
gjorde avvägningen att tillåta respondenterna att både läsa den färdigtranskriberade 
intervjun samt de citat som skulle förekomma i studien. Detta för att skapa en trygghet 
hos mina respondenter och för att kunna påvisa för dem att deras anonymitet skulle vara 
säker, vilket var viktigt även för mig. 

2.2.2 Bearbetning av data 

Enligt Miles och Huberman (1994) innebär koda att analysera. Att granska empiriskt 
material och sönderdela det meningsfullt samtidigt som skildringarna mellan de olika 
delarna hålls intakta utgör materialet för analys. Denna del av analysen handlar om att 
särskilja och kombinera den data som är insamlad och de reflektioner som görs om 
denna information. Koderna är taggar eller etiketter som används för att tilldela enheter 
mening till beskrivande eller betydelsefull information vilken sammanställs under en 
studie. Det är inte orden i sig som är viktiga utan meningen med orden som är av 
betydelse. 

På samma sätt beskriver Graham Gibbs (2007) att koda innebär att fastställa vad datan 
som analyseras handlar om genom att identifiera och registrera ett eller flera stycken av 
texten. Flera stycken eller delar av materialet kopplas samman med ett namn eller 
begrepp gällande innehållet, själva koden. På så sätt kan allt material som är liknande 
eller exemplifierar samma sak kodas med samma begrepp.  

Utifrån Miles och Hubermans samt Gibbs beskrivning av att koda och analysera det 
empiriska materialet bearbetade jag intervjuerna avdelningsvis. Valet av att göra det 
avdelningsvis var för att lättare hålla isär respondenternas åsikter, synpunkter och 
upplevelser samt för att ha en struktur och organisering genom analysprocessen. Jag 
började min analysprocess med att lyssna igenom intervjuerna ett flertal gånger för att 
hitta det som kändes viktigt för respondenterna genom att lyssna på tonläget, hur de 
svarade på frågorna och de upprepningar som förekom. Jag försökte hitta viktiga 
innebörder, det avvikande och likheter, detta för att hitta det som var betydelsefullt och 
relevant till min studie utifrån min teori och mina forskningsfrågor. Därefter läste jag 
igenom de färdigtranskriberade intervjuerna ett flertal gånger, detta för att få en bild av 
den undersökta situationen som respondenterna upplevde samt en tydligare förståelse 



15 
 

för densamma. Efter att jag läst igenom intervjuerna ett flertal gånger påbörjade jag 
analysprocessens nästa steg vilken var att urskilja ord, begrepp och stryka under 
meningar som skulle komma att ha betydelse och tillföra djup till studien (se bilagor 
10.5, 10.6, 10.7).  

Efter att jag läst intervjuerna mer noggrant, då begrepp och övergripande teman växt 
fram fokuserade jag på dem för att fundera över innebörden av intervjupersonernas svar 
gällande dessa begrepp och teman. Utifrån dessa begrepp som jag plockade ut från 
intervjuerna påbörjade jag arbetet med att tematisera och kategorisera de i 
underliggande begrepp vilka utgick från min begreppsram. 

Efter den andra gallringen som gjordes i analysen, då jag läst igenom intervjuerna ett 
flertal gånger och gjort kodningar, rangordnades dem efter den frekvens som förekom. 
De begrepp och kodningar som förekom flest rangordnades högst med fallande ordning 
på resterande begrepp. Utifrån detta skapades en bild av hur respondenternas 
upplevelser kring krav, egenkontroll, stöd och sjuknärvaro såg ut. 

2.3 Avgränsning 

Studiens avgränsning omfattas till verksamheten i Norrbotten där två arbetsgrupper 
valts ut vilka ses som representativa för den studerade verksamheten, detta genom 
misstanke att sjuknärvaro inom dessa arbetsgrupper eventuellt kunde förekomma. 
Avgränsningen till Norrbottens län beror dels på tidsmässiga aspekter och belägenhet. 
Tidsmässigt hade det inte varit genomförbart att jämföra verksamheten på koncernnivå 
eller inom verksamhetsorterna i Sverige. Att studera verksamheten i Norrbotten 
underlättar då avståndet minskar och gör den mer lättillgänglig för att studeras samt 
gällande datainsamling. 

2.4 Nyckelbegrepp och definitioner 

Nyckelorden som jag har använt i mitt sökande efter tidigare forskning och använt i min 
studie har utgjorts av sjuknärvaro, psykosocial arbetsmiljö, arbetskrav, egenkontroll och 
stöd. Begreppen som jag har använt mig av i min studie kan tolkas på flera sätt, därför 
ansåg jag att det var viktigt att redogöra vad begreppen innebar för mig och hur jag 
tolkat dem. 

Psykosocial arbetsmiljö: 

- Den inre miljön på arbetsplatsen samt de sociala förhållandenas inverkan på 
medarbetarna. 

Sjuknärvaro:  

- Medarbetare som är på jobbet, trots att de egentligen borde ha sjukskrivit sig, 
vid feber, influensa, kraftigare förkylningar och migrän.  

Arbetskrav: 

- De omständigheter som medarbetarna ska upprätthålla utifrån 
befattningsbeskrivningarna och arbetsgivarens bestämmelser samt mängden 
arbete som ska utföras.  
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Egenkontroll: 

- Utrymmet som medarbetarna ges för att planera i och över sitt arbete. 

Stöd:  

- Den hjälp medarbetarna kan förvänta sig av arbetskamrater och ledning, 
instrumentellt, emotionellt och socialt stöd. 
 

2.5 Metoddiskussion 

Pålitligheten hos och brukbarheten av ett mätinstrument eller en måttenhet utgörs av 
reliabilitet, det vill säga trovärdigheten. Validitet innebär att mäta det som är avsett att 
mäta (Ejvegård 2009). Esaiasson et al. (2009) hävdar att det svåraste och mest centrala 
problemet för empirisk samhällsvetenskap är validitet. De menar att den ofrånkomliga 
följden av att forskningen arbetar med både ett teoretiskt och operationellt språk leder 
till att problemet är varaktigt och i princip olösligt. Detta menar de vara sammankopplat 
med att frågorna och problemen utarbetas på en teoretisk nivå medan empiriska 
undersökningar i form av intervjuer och datainsamling slutförs på en operationell nivå. 
Regelbundenheten i översättningsproblemet blir således hur den empiriska 
undersökningen stämmer överens med det som påstås undersökas i den teoretiska nivån. 
Att definiera ett begrepps egenskaper med hjälp av andra, mer bekanta, teoretiska 
begrepp utgör en teoretisk definition. På de teoretiska begreppen skapas sedan 
operationella indikatorer vilket innebär formulerade anvisningar om de faktiska 
mätningarnas tillvägagångssätt. Om avståndet mellan den teoretiska definitionen och 
den operationella indikatorn ökar, så ökar även validitetsproblemen. Likheten mellan 
den teoretiska definitionen och den operationella indikatorn, det vill säga 
begreppsvaliditeten tillsammans med reliabiliteten eller trovärdigheten utgör 
resultatvaliditeten. Alltså, för att uppnå en hög resultatvaliditet krävs att 
begreppsvaliditeten är god samt att reliabiliteten är hög. (Esaiasson et al. 2009).  

Att uppnå mättnad i materialet innebär att respondenterna på ett trovärdigt sätt beskrivit 
vad som hänt eller hur något ser ut i en organisation. Det innebär att något givet antal 
intervjuer inte kan bestämmas i förväg utan intervjuandet slutar då mättnaden uppstått 
(Esaiasson et al. 2009). Detta är något som jag själv fick erfara och ta ställning till under 
arbetets gång då utgångspunkten var att undersöka tre arbetsgrupper. Under 
datainsamlingen gällande underhållsgruppen uppkom inte någon mättnad i materialet. 
Efter en diskussion med min kontaktperson på verksamheten tog jag beslutet att 
fortsätta arbeta med datainsamlingen för underhållsgruppen och valde således bort den 
tredje som skulle undersökas. Detta för att uppnå en mättnad i materialet, för att få ett 
mer korrekt och riktigt resultat samt att det på grund av den tidsmässiga aspekten inte 
hade varit genomförbart att studera den tredje arbetsgruppen. Min kontaktperson på 
verksamheten var positiv till min ändring då resultatet i slutändan skulle bli mer 
verklighetsvisande.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt kommer den teori att presenteras som ligger till grund för studiens analys. 
Begreppen arbetskrav, egenkontroll och stöd kommer att diskuteras utifrån Robert 
Karaseks och Töres Theorells krav- och kontroll modell. Modellen utvecklades på 70-
talet i syfte att med fysiologiska termer studera samband med risk för hjärt- och 
kärlsjukdomar. De menar att om sådana samband skulle kunna påvisas skulle det finnas 
trovärdiga grunder för allmänna följder på ohälsa orsakade av dålig psykosocial 
arbetsmiljö (Theorell 1990). Genom denna teori kan medarbetarnas upplevda 
psykosociala arbetsmiljö på ett enkelt sätt förklaras, likaså kan den utgöra en grund för 
att på ett lättare sätt förstå varför sjuknärvaron ser ut som den gör vilket avgjorde valet 
av den teoretiska referensramen för mig.  

3.1 Arbetskrav, egenkontroll och stöd 

Robert Karasek och Töres Theorell har utvecklat krav- och kontrollmodellen som består 
av huvudvariablerna arbetskrav och egenkontroll. Arbetskrav innebär de fysiska och 
psykiska ansträngningarna som krävs för att arbetet ska bli utfört och egenkontroll 
innebär den handlingsfrihet samt det beslutsutrymmet som ges i arbetet. Utöver krav 
och kontroll tar även Karasek och Theorell upp socialt stöd som en variabel, de menar 
att socialt stöd innebär en övergripande hjälpsam social interaktion på arbetsplatsen, 
dels från medarbetarna och från arbetsledarna (Karasek och Theorell 1990).  

3.1.1 Arbetskrav 

Den första variabeln i modellen är arbetskrav. Karasek och Theorell menar att 
arbetskrav innebär de fysiska och psykiska ansträngningarna som krävs för att arbetet 
ska bli utfört. Psykiska arbetskrav utgörs av den psykiska ansträngningen som krävs för 
att tillexempel färdigställa ett visst antal saker per timme, deadlines eller antalet 
rapporter som ska skrivas. Fysiska arbetskrav innebär den fysiska ansträngningen som 
krävs i arbetet, tillexempel tunga lyft och exponering för farliga miljöer och kemikalier. 
Det psykiska ansvaret över arbetsuppgiften i sig kan bero på flera faktorer, exempel den 
mentala stimulansen som är nödvändig för att utföra uppgiften, samordningsansvaret 
eller den psykiska motivationen i anknytning till den fysiska ansträngningen. Den 
fysiska ansträngningen på jobbet var nödvändig för produktionen i förindustriella 
miljöer. I dagens maskindrivna arbete är det mänskliga arbetet sällan en direkt stor del 
av produktionen, istället är det en resterande del som omfattar storleken av den fysiska 
ansträngningen som också har mindre förutsägbarhet och mindre komfort. Även om det 
löpande bandet bär de tunga delarna måste arbetstagaren böja sig och arbeta i obekväma 
arbetsställningar och denne saknar kontroll över tempot. Detta leder till att ett ökat 
fokus på nivån och på korrektheten av ansträngningen behövs i dagens arbeten, likaså 
för statiska belastningar som kan uppstå genom att arbetstagaren tillbringar långa 
perioder i obekväma arbetspositioner (Karasek och Theorell 1990).  

3.1.2 Egenkontroll 

Den andra variabeln utgörs av egenkontroll som består av två olika delar och två olika 
grundkomponenter. Karasek och Theorell menar att egenkontroll utgörs av delarna 
egenkontroll i arbetet och över arbetet. De övergripande besluten utgörs av kontroll över 
arbetet medan de små sakerna utgörs av kontroll i arbetet (Theorell 2006). 
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De olika grundkomponenterna av egenkontroll består av beslutsbemyndigande (task 
authority) och färdighetsförmåga (skill discretion). Komponenten beslutsbemyndigande 
utgörs i sin tur av två delkomponenter vilka är uppgiftskontroll och deltagande i 
beslutsfattande. Uppgiftskontrollen består av den kontroll som finns i det dagliga 
arbetet, det vill säga de arbetsuppgifter som ska genomföras, i vilken ordning och när de 
ska utföras. Deltagande i beslutsfattande består av att medarbetare har inflytande över 
sina arbetstider, kan komma med förslag till förändringar och kan delta i besluten 
gällande förändringarna. Komponenten färdighetsförmåga består av ett utrymme 
gällande skicklighet och intellektuell aktivitet samt en utveckling av dessa. Detta leder 
till att den enskilde medarbetaren får bättre möjligheter till deltagande i och över arbetet 
(Karasek 2006). Karasek och Theorell (1990) menar att egenkontroll över 
arbetsprocessen kommer att minska en arbetstagares stress men öka lärandet, medan 
ökade arbetskrav ökar både lärandet och stressen. Kraven som är förknippade med brist 
på egenkontroll är inte förknippade med ett ökat lärande och är således inta positiva 
utmaningar. 

Enligt Arbetsmiljöverket är fördelaktiga faktorer för arbetstillfredsställelsen om 
arbetstagaren kan påverka arbetsmomentens ordningsföljd, mängden arbete och när det 
ska utföras. Detta är även något som är av särskild betydelse i förhållandet till 
arbetsmiljön för den psykiska och sociala situationen (AFS 1980:14).  

3.1.3 Stöd 

Den tredje variabeln i modellen är stöd. Socialt stöd på arbetet innebär dem 
sammanlagda nivåerna av hjälpsamma sociala samspel som finns på arbetet, dels från 
både medarbetare och chefer. Två olika typer av socialt stöd på arbetsplatser har 
identifierats, socialt emotionellt stöd och instrumentellt stöd. Det socialt emotionella 
stödet är ett stöd som fungerar som en buffert mot psykiska påfrestningar vilken kan 
mätas genom graden av social och emotionell samordning samt genom förtroendet 
mellan medarbete, chefer och andra. Det kan också mätas genom graden av social 
sammanhållning och integration i den övergripande arbetsgruppen. Instrumentellt stöd 
innebär åtgärder, extra resurser eller hjälp med arbetsuppgifter från medarbetare eller 
handledare. De sociala relationerna som finns på arbetet består av processer vilka kan 
påverka välbefinnandet på många olika sätt. I första hand kan socialt stöd fungera som 
en buffert mellan psykologiska faktorer i arbetet och skadlig hälsa. Socialt stöd kan 
underlätta vid aktiva copingmönster som inte bara påverkar hälsan grundligt genom 
andrahands effekter men som även kan inverka på ett produktivt beteende (Karasek och 
Theorell 1990).  

3.2 Huvudtyper av arbeten 

Genom att kombinera de tre variablerna krav, kontroll och stöd uppkommer fyra olika 
huvudtyper av arbeten vilka är spända, aktiva, avspända och passiva. Förhållandet 
mellan upplevda krav och upplevd kontroll i en arbetssituation är enligt modellen 
avgörande om medarbetare känner positiv eller negativ stress (Karasek och Theorell 
1990).  

De så kallade spända arbetena uppstår i kombination av höga krav, låg egenkontroll 
och lågt stöd vilket medför en risk för sämre psykosocial arbetsmiljö och skapar en 
negativ spänning som på sikt kan leda till psykisk eller fysisk ohälsa (Karasek och 
Theorell 1990). Vidare menar Karasek och Theorell (1990) att när en högre kvot av 
effektivitet införs i arbetet övergår responsen från själva uppryckningen i arbetet till en 
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psykisk belastning, vilket på lång sikt kan leda till stressrelaterade sjukdomar så som 
hjärtsjukdomar. Inom de spända arbetena finns också de flesta reaktionerna på trötthet, 
ångest, depression och fysisk sjukdom. 

De aktiva arbetena uppstår ur relationen av att medarbetarna har både höga krav och 
hög egenkontroll. Detta är något som upplevs positivt och kan medföra en ökad 
motivation och personlig utveckling men som även underlättar tillväxt och inlärning. 
Desto högre kontroll medarbetarna har desto högre krav klarar de av utan att påverkas 
negativt (Karasek och Theorell 1990). Vidare menar Karasek och Theorell (1990) att 
mycket av den energi som uppkommer ur de aktiva jobben omvandlar stressfaktorer till 
åtgärder som är effektiva vid problemlösning. Omvandlingen av energi till handling är 
också en nödvändig förutsättning för en effektiv inlärningsprocess. Genom att 
medarbetare ges friheten att själv bestämma vad eller vilken som är den mest effektiva 
åtgärden för att svara på stressfaktorer kan den enskilda medarbetaren testa effekten av 
det valda tillvägagångssättet och stärka den om den har fungerat eller ändra på den om 
den inte har fungerat.  

Genom kombinationen av låga krav i arbetet i relation till hög egenkontroll uppstår de 
avspända arbetena vilket leder till en avslappnad situation med en lägre stressnivå, 
något som kan medföra att medarbetarna inte får några utmaningar i arbetet trots att de 
besitter den kunskap som krävs för att kunna utföra det. Inom de avspända arbeta 
förutsägs en lägre nivå av hälsorisker, detta för att medarbetarna har möjlighet att 
genom egenkontrollen använda kunskapen på ett optimalt sätt vilket leder till en 
minskad stresspåverkan. Medarbetarna inspireras inte till ett ökat lärande genom att 
utmaningar inom dessa typer av arbeten saknas (Karasek och Theorell 1990).  

Vid passiva arbeten kan både motivation och produktivitet minska på lång sikt genom 
att medarbetarna har låga krav och låg kontroll. En minskad arbetsförmåga, brist på 
utmaningar i arbetet och en minskad personlig utveckling leder till en omotiverad 
arbetssituation, något som i sin tur resulterar i ett psykosocialt arbetsmiljöproblem. 
Inom de passiva arbetena finns även en risk för negativ inlärning, detta genom att 
kunskap och färdigheter som tidigare är anskaffade gradvis går förlorade (Karasek och 
Theorell 1990). 

 

Figur 1: Krav- kontroll- och stöd modellen (Theorell, 2006) 

Samtliga nivåer gällande arbetskrav och egenkontroll bildar tillsammans olika 
fattningslägen som beskrivs genom två diagonaler vilka är aktivitetsdiagonalen och 
spänningsdiagonalen. Att gå från passiva arbeten till aktiva arbeten visar 
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aktivitetsdiagonalen medan spänningsdiagonalen går från de avspända till de spända 
arbetena. Aktivitetsdiagonalen innebär att arbetskraven och egenkontrollen ökar vilket 
kan leda till att lärande och motivation ökar men även utvecklingen av nya 
beteendemönster. Spänningsdiagonalen innebär att arbetskraven ökar medan 
egenkontrollen minskar vilket i sin tur kan leda till en ökad stress. Fokus hamnar på att 
försöka hantera stressen som uppkommer istället för att lägga den på produktionen 
eftersom att den minskade egenkontrollen inte når upp till de ökade arbetskraven 
(Karasek och Theorell 1990). Som modellen visar är ”ideal”-arbetet av låga krav, hög 
egenkontroll, och ett bra stöd att föredra framför det ”iso-spända”-arbetet där höga krav, 
låg egenkontroll och ett litet stöd finns. 

3.3 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö är sammankopplade och går hand i hand men 
är ändock två skilda områden. Både arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö behandlas 
av arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen trädde i kraft 1 juli 1978. 2001 bildades 
Arbetsmiljöverket då Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen gick samman och 
bildade en gemensam myndighet. Målet med Arbetsmiljöverket är att minska riskerna 
för ohälsa och olycksfall i arbetslivet samt att med ett helhetsperspektiv gällande 
faktorer ur fysisk, psykisk och social karaktär förbättra arbetsmiljön. Verket ska även 
fungera som rådgivare, ge upplysningar och sprida information (Granberg 2003). 
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ligger till grund för en god 
arbetsmiljö. Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att 
även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö (Sveriges lagar 2009). Lagtexten är allmänt 
hållen och skapar utgångspunkter till att effektivt arbeta med psykiska och sociala 
perspektiv gällande arbetsmiljön. Detta för att lagen ska kompletteras utifrån 
Arbetsmiljöverkets tillämpningsföreskrifter (AFS 1980:14). Ett riskfritt arbete ur 
fysiska och psykiska aspekter är inte arbetsmiljölagens enda uppfattning, den ska även 
ge möjligheter till engagemang och arbetsglädje. Fysiska, psykiska och sociala sidor 
omfattas av arbetsmiljöarbetet vilken ska vara en ständigt pågående process. Att uppnå 
kvalitet och effektivitet i tillverkningen av varor och tjänster är också en del av 
arbetsmiljöarbetet, detta för att medarbetare ska kunna känna stolthet över sitt arbete 
och känna sig trygga med en verksamhet som fungerar (AFS 1980:14). 
Arbetsmiljöarbetet, som ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 
(AML kap.3 § 1a) innebär att bidra till att medarbetare ska trivas, inte bli utsatta för 
olyckor eller riskera att bli sjuka. Medarbetarna ska även stimuleras och utvecklas av 
sitt arbete som de utför. Arbetet gällande arbetsmiljön ska verka förebyggande mot 
skador och ohälsa som kan uppstå av arbetet (AFS 1980:14). Hälsofrämjande 
arbetsmiljöarbete syftar till att framhäva det friska på arbetsplatsen genom att för 
samtliga medarbetare skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande. I ett modernt 
arbetsmiljöarbete bör båda delarna, det vill säga ett förebyggande och ett främjande 
synsätt finnas. Samtliga faktorer som medarbetare berörs av på arbetsplatsen utgör 
själva arbetsmiljön. Faktorer av fysisk, psykisk och social karaktär. Fysiska faktorer 
består av ljus, ljud, luft, kemikalier och maskiner medan de psykiska faktorerna utgörs 
av mängden arbete som ska utföras, arbetets innehåll, stöd och handledning. De sociala 
faktorerna består av bland annat gemenskapen med arbetskamraterna och stämningen i 
arbetsgruppen eller arbetslaget (Prevent 2010). 
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3.3.1 Psykosocial arbetsmiljö 

Psykosociala förhållanden i arbetsmiljön är svårfångade och omfattande, något som 
beskrevs i proposition (prop. 1976/77:149) med förslag till arbetsmiljölagen enligt 
följande: 

”De psykosociala frågorna utgör sålunda inte någon avskild grupp av 
arbetsmiljöfaktorer. Psykosociala faktorer i arbetsmiljön framkommer genom att 
arbetsmiljön betraktas från psykologisk och sociologisk synvinkel. Detta 
perspektiv omfattar såväl fysiska som organisatoriska och sociala miljöfaktorer”  

(prop. 1976/77:149). 

Psykosocial arbetsmiljö innebär ett samspel mellan psykiska och sociala faktorer i två 
riktningar, vilket innebär att samspelet går från de sociala faktorerna till de psykiska och 
tvärtom (Theorell red.  2003). För den psykosociala miljön är kontroll-lokus, intern 
kontroll-lokus och extern kontroll-lokus betydelsefulla sidor av coping. Var individen 
placerar möjligheten att göra något åt en prövning innebär kontroll-lokus. Intern 
kontroll-lokus innebär möjligheten som individen själv anser sig ha att göra något åt 
denna prövning medan extern kontroll-lokus handlar om att möjligheten till att göra 
något åt prövningen ligger utanför individen (Theorell 2003). 

Det är viktigt för medarbetarna att få nyttja sitt kunnande på ett så mångsidigt sätt som 
möjligt för att arbetet ska få en positiv psykisk effekt. Medarbetarna behöver 
information och kunskap om faktorer som rör de själva, arbetsgruppen och den 
kollektiva arbetssituationen, likaså hur den enskilde medarbetarens roll och 
arbetsgruppens insats ingår i verksamhetens större sammanhang. Detta för att bidra till 
en positiv arbetsupplevelse som samtidigt skapar en trygghet för medarbetaren då denne 
får kännedom om att arbetsinsatsen som medarbetaren presterar är något som ses som 
väsentligt och som värderas av andra (AFS 1980:14). Möjligheten till att känna trygghet 
och gemenskap uppstår även genom de sociala kontakterna som finns på arbetsplatsen. I 
stor utsträckning formas de psykiska och sociala förhållandena genom medarbetarna 
och hur samspelet mellan de sker. Utformningen av arbetet på fysiskt, tekniskt och 
organisatoriskt sätt är bidragande faktorer till hur det sociala samspelet fungerar. De 
rådande sociala kontakterna kan vara av olika art på en arbetsplats, allt från ett flyktigt 
opersonligt umgänge mellan medarbetare till arbetssätt där medarbetarna måste 
samarbeta för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Samtliga former av sociala 
kontakter är av vikt för möjligheten till att medarbetare ska känna och nå uppskattning 
vilket uppstår genom de sociala kontakter som arbetsförhållandena för med sig. För att 
medarbetarna ska känna arbetstillfredsställelse är det fördelaktigt om de kan få en 
överblick av den egna arbetsinsatsen i förhållande till färdig produkt samt betydelsen av 
den egna arbetsuppgiften för hela organisationens verksamhet. Att arbetssätt och 
arbetstempo varieras, att påverka ordningsföljden mellan olika arbetsmoment samt 
arbetsmängden och när arbetet ska utföras är också fördelaktiga faktorer som bidrar till 
medarbetarnas arbetstillfredsställelse (AFS 1980:14).   

3.3.2 Kontroll och stress 

Något som är mycket grundläggande är individens möjlighet är att kunna utöva kontroll 
över sin egen situation. Att utöva kontroll över sin egen situation innebär att kunna ta 
ledarskap över sina vardagssituationer, klaras detta av kan även de flesta oväntade 
framtida situationer klaras av (Theorell 2003).  Utövandet av kontroll och stress är nära 
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sammankopplade, något Angelöw (2009) menar då stress kan indelas i stressorer och 
stressreaktioner. Stressorer är de faktorer som orsakar stress medan stressreaktioner är 
de upplevda symptomen. Socialpsykologisk arbetslivsforskning har under senare år 
studerat sambanden mellan egenkontroll och stress. Studier visar att egenkontrollen 
fungerar som ett skydd mot stressens skadeverkningar, och påverkansmöjligheten till 
den egna situationen gör att välbefinnandet höjs och olusten minskas. De negativa 
konsekvensernas stressfaktorer kan minskas genom kunskapen om att möjligheten till 
egenkontroll finns. De som drabbas av ohälsosamma stressreaktioner, som tillexempel 
utmattning och trötthet, kan undvika detta genom att tillämpa kontroll över sina mål, 
behov och intressen. Ur stressynpunkt blir verkan större eftersom ju viktigare mål, 
behov och intressen är desto viktigare blir möjligheten till kontroll. Genom att angripa 
de faktorer som orsakar stress och genom att dämpa stressens biverkningar, kan stressen 
hanteras. En viktig del i att behärska stress är att kunna känna igen och kartlägga inre 
och yttre faktorer i situationer som skapar stress. Även att känna igen, analysera och 
påverka sin egen stressituation. Catrine Kostenius och Anna-Karin Lindqvist (2010) 
menar att ett viktigt tecken på otillfredsställande sociala tillstånd på arbetsplatsen är 
stress hos medarbetarbetare och att den enskilda medarbetarens utbrändhet säger mer 
om deras arbetsförhållanden än om denne själv, förändringen som behöver ske gäller 
hela arbetsmiljön och inte endast hos medarbetaren. 
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4. Fallbeskrivning av verksamheten 
Verksamheten där studien är genomförd är en av Norrbottens största arbetsgivare med 
över 400 anställda och har anor till tidigt 1900-tal, de ingår i en koncern med totalt 2300 
medarbetare världen över med huvudkontoret beläget i Stockholm. Med ledord som 
genomsyrar allt de gör men också är resultatet av allt de gjort ska de utstråla stolthet och 
erbjuda kunder ett professionellt bemötande präglat av kompetens och erfarenhet. Ur 
detta har ledorden professionalism, effektivitet och kreativitet förankrats vilket ska 
inspirera samtliga medarbetare i det dagliga arbetet att bibehålla och utveckla ett 
framgångsrikt företag. Affärsidén är att erbjuda sina kunder attraktiva och starka 
förpackningsmaterial och förpackningslösningar som är tillverkade av förnyelsebara 
material, där produkterna ska främja och skydda kundernas produkter. Visionen är att 
sätta högsta globala standard för skyddande, förnyelsebara och säljande 
förpackningslösningar.  

Verksamheten ska vara en arbetsplats där människan står i centrum och mår bra. 
Arbetsmiljön ska vara dynamisk och erbjuda varje medarbetare utrymme att växa i sin 
roll, vilket skapar motivation och engagemang. Att främja den personliga utvecklingen 
samt att uppmuntra och belöna individuell kraft och goda relationer är något som 
verksamheten jobbar för. Företagsledningen menar att verksamheten ska verka för 
fysisk och psykisk hälsa men även för socialt välbefinnande för samtliga medarbetare. 
Vidare menar företagsledningen att en god arbetsmiljö är en strategisk fråga för 
företaget och blir således ett viktigt konkurrensmedel. Målsättningen med arbetsmiljön 
är att den ska vara så säker att arbetsplatsolyckor inte förekommer. I arbetet mot detta 
mål dokumenteras samtliga driftsstörningar, tillbud eller händelser som kan påverka 
arbetsmiljön negativt. Handlingsplaner upprättas alltid i syfte att undvika att incidenter 
ska ske igen. De anställda ska ges möjlighet att tillgodose grundläggande behov i 
arbetet, behov som består av bland annat en gemenskap i arbetslagen och god kontakt, 
behov av att kunna påverka arbetets upplägg och innehåll relaterat till den egna 
arbetsplatsen samt ett behov av personlig utveckling och möjligheter till att använda 
sina kunskaper och färdigheter. Att aktivt arbeta med rehabiliterande åtgärder av 
psykologisk, social och arbetslivsinriktad art är också av vikt för verksamheten. De har 
gemensamma riktlinjer för friskvårdsarbetet inom koncernen, där målsättningen är öka 
antalet långtidsfriska, öka upplevelsen av god hälsa hos medarbetarna, gällande både 
den psykosociala och den fysiska hälsan. Även att engagera medarbetarna till eget 
ansvar för sin egen hälsa samt att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska må bra, 
känna trivsel och genom detta höja trivseln på arbetsplatsen likväl som livskvalitén är 
något som verksamheten arbetar för. Verksamhetens framgång är beskaffad genom 
lyhördhet och nytänkande där medarbetarna utgör en unik och värdefull resurs.  
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5. Resultat 

Resultatet som framkommit ur studien redovisas per undersökt arbetsgrupp vilken 
börjar med en beskrivning av arbetsgrupperna i sig. Därefter redovisas resultatet för att 
ge en bild av hur den psykosociala arbetsmiljön och sjuknärvaron upplevs ur begreppen 
arbetskrav, egenkontroll och stöd. Valet av denna uppledning och presentation gällande 
resultatet bidrar även till att underlätta förståelsen för läsaren genom att hålla isär de 
olika arbetsgrupperna och deras upplevelser. Teknikavdelningens resultat presenteras 
först, därefter följer resultatet för underhållsgruppen vilken är indelad utifrån 
arbetsgrupperna planerare och tekniker. 

5.1 Teknikavdelningen 

Arbetet på teknikavdelningen som undersöktes kan beskrivas som en arbetsplats med 
väldigt varierande arbetsuppgifter. Avdelningen fungerar som en service och 
supportfunktion till driften och är uppdelad i två delar, en laboratorie- och en teknisk 
del. Vid laboratoriedelen genomförs mätningar och analyser på bland annat 
verksamhetens utsläppsvärden, något som verksamheten aktivt arbetar med sedan en 
lång tid tillbaka för att minska utsläppen av miljöstörande ämnen. Verksamheten 
regleras av en omfattande miljölagstiftning och det krävs tillstånd enligt miljöbalken för 
produktionen. Den tekniska delen genomför utredningar av bland annat teknisk och 
statistisk karaktär. Arbetet kan beskrivas som både rörligt och stillasittande med 
kontorsarbete. Den rörliga delen av arbetet består av en provrunda som avdelningens 
laboranter gör varje morgon i syfte att mäta och analysera utsläppsvärden. Laboranterna 
ansvarar även för olika mätare och ser till att dessa fungerar för att fabriken på ett 
miljömässigt, ekonomiskt och ett kvalitetsmässigt sätt ska fungera bra. 

Arbetsdagen startar med ett morgonmöte som kallas för ”morgonbön”, där får en del av 
avdelningens medarbetare information om produktions- och miljösiffrorna samt vad 
som hänt under natten då produktionen är igång 365 dagar om året, dygnet runt. 
Produktionen är kontinuerlig, men det finns inplanerat ett antal kortare dagsstopp med 
underhållsinsatser under året, ungefär var sjätte vecka, beroende på avdelning. Utöver 
det hålls ett veckolångt underhållsstopp under augusti månad vilket innebär att de 
normala driftsdygnen är ungefär 357 per år. De olika projekten som den tekniska delen 
av avdelningen genomför kan variera väldigt mycket, vissa är korta och tar några dagar 
att genomföra medan andra kan pågå under flera års tid. Många av medarbetarna är 
involverade i projekten i olika grad och projektarbetet varierar från dag till dag, vissa 
dagar arbetar de inte alls med några av projekten, sedan händer det inget med projektet 
på en månad, det avgörande är beroende på typen av projekt. Arbetet kan beskrivas som 
stressigt då projekten som medarbetarna arbetar med är styrda av tidsmässiga deadlines. 
Möjligheten att planera och styra i och över arbetet upplevs som fritt av medarbetarna, 
de planerar dagarna själv utifrån möten som kan vara inbokade. Att prioritera och kunna 
lägga upp arbetet och vad som ska göras upplevs som en frihet, att kunna välja själv 
vilket samtidigt medför en koll som medarbetaren måste ha. Arbetsuppgifterna beskrivs 
som roliga, mycket fritt under eget ansvar. En god stämning upplevs mellan 
medarbetarna samt bra arbetskamrater. Det är högt till tak och mycket skämt med en 
hård men hjärtlig jargong. Avdelningen består av en blandad grupp med kvinnor och 
män i olika åldrar där de har mycket roligt tillsammans. Det finns inga grupperingar 
eller något ”vi och dem”- tänk utan alla fikar tillsammans och en lättsam stämning på 
avdelningen upplevs.  
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I resultatanalysen för teknikavdelningen som undersöktes visade det sig att samtliga 
respondenter upplever den psykosociala arbetsmiljön utifrån begreppsramen på 
liknande sätt. Nedan presenteras avdelningens resultat utifrån den begreppsram som 
legat till grund för studien. 

5.1.1 Arbetskrav 

Arbetskraven och arbetsbelastningen upplevs höga där arbetsuppgifterna i sig är väldigt 
varierande men har ibland upprepande arbetsmoment. De fysiska arbetskraven kan 
utifrån empirin ses som höga då arbetet sker ute i farliga miljöer och respondenterna 
exponeras för kemikalier, något detta citat belyser: 

”…den är ju förenad med vissa risker, jag klättrar i skorstenar, eller är uppe på 
tak ibland och så där så det kan ju vara höga höjder, det är mycket syror, mycket 
lut, frätande saker, framförallt är det otroligt mycket buller. Sen när man ska 
transportera sig i trapport och ja, vägen dit kan ju även ibland vara hal…” 

Ibland får respondenterna söka sina egna arbetsuppgifter och läsa in sig på vissa saker 
till de olika projekten som de arbetar med. De tillfällen då arbetsbelastningen varit 
något lägre har nya arbetsuppgifter framkommit och arbetsbelastningen har genom det 
ökat. Det periodvisa höga arbetstempot bidrar även till den upplevda stressen som 
respondenterna beskriver. Andra stressfaktorer beskriver respondenterna genom olika 
haverier, nya projekt som respondenterna ställs inför samt den tidspress som uppstår då 
de arbetar mot olika deadlines. En respondent berättar: 

”…ibland kan man få springa hela dagen och man hinner varken dricka kaffe vid 
tio eller två och man kanske får springa efter en kvarts lunch också medan vissa 
dagar kan man ta det lite lugnare…” 

Och: 

”…det som kan skapa en stress hos många personer är att man vill göra mycket 
och vara alla till lags. Man kan inte vara alla till lags utan man måste prioritera 
och välja vilka uppgifter man ska göra i första hand och vilka uppgifter som man 
överhuvudtaget inte alls ska göra. Det kan ju vara så att en uppgift är väldigt 
intressant och att man gärna skulle vilja göra den men inte har möjlighet just då, 
då måste man vara ärlig och tala om det, och det är ju kanske inte alltid så 
populärt, men kan man inte säga nej så får man problem men samtidigt kan man 
ju inte säga nej för många gånger heller för då får man inga uppdrag. Så det är 
en balansgång det där, men man kan ju säga nej på många olika sätt…” 

Det varierande arbetstempot mellan lugnt och väldigt stressigt samt de varierande 
arbetsuppgifterna visar att respondenterna upplever de psykiska arbetskraven som höga, 
något som respondenternas beskrivningar genom uttryck som bland annat ”det är väl 
alltid lite stressigt” och ”färre personer ska springa fortare och göra lika mycket som 
fler personer har gjort tidigare” visar på. Något som även visar på den ökade 
arbetsbelastningen som respondenterna upplever: 

”Den har ju ökat från det att jag har börjat här, det ju bara hela tiden ökat, och i 
dagsläget har vi ju då väldigt, väldigt mycket”.  

De varierande arbetsuppgifterna beskriver några av respondenterna som roligt och 
menar att det är sammankopplat med den egna personliga utvecklingen, vilket dem 
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anser vara viktigt. Däremot finns respondenter som av verksamheten efterlyser någon 
form av karriärplanering inför kommande generationsväxling för att befintliga 
medarbetarna ska få möjlighet till att utvecklas, få en utmaning och växa som 
människor vilket kan bidra till en förbättrad psykosocial arbetsmiljö.  

5.1.2 Egenkontroll 

Egenkontrollen som respondenterna berättar om upplever dem som hög. De har fria 
möjligheter till att själva planera och lägga upp sina arbetsdagar samt de uppgifter som 
behöver prioriteras. Respondenterna upplever egenkontrollen i och över arbetet som 
väldigt hög samt att de har mycket frihet under ansvar, något som de upplever som 
positivt, något som de belyser: 

”Ja jag planerar ju dagarna själv i princip, det gör jag ju. Ibland har man möten 
och sånt men annars är det ju själv man måste lägga upp hur man ska göra, och 
ta och göra sina egna prioriteringar så man inte sitter och arbetar med fel saker 
som inte ska vara klara än utan, ja det är väl en frihet att kunna välja lite själv, 
men samtidigt så måste man ju ha koll då.” 

Och: 

”Det är väldigt fritt att planera mitt arbete, det gör jag tillsammans med min 
kollega som sköter sina uppgifter och finns inte tid så hoppar jag in där, det beror 
ju på vad den andra har för möte och vad den andra har just den veckan så hjälps 
vi åt överlott. Men annars brukar jag planera, jag brukar ju ta reda på för mig 
själv, under den här veckan ska jag göra alla dem här sakerna så jag kan ju 
redan där när veckan börjar börja planera in väldigt mycket beroende på hur allt 
annat ser ut. Friheten som jag har det tycker jag är toppen.” 

Den egenkontroll som respondenterna upplever och beskriver medför även en 
tillfredställande känsla för arbetet som de utför. Stora möjligheter till att styra i och över 
arbetet, bra påverkansmöjligheter och möjligheter till inflytande är också något 
respondenterna upplever sig ha i arbetet, vilket de även beskriver som något helt 
väsentligt, avgörande och viktigt för att kunna planera sina arbetsdagar och prioritera 
sina arbetsuppgifter.  

5.1.3 Stöd 

Stödet som respondenterna upplever beskriver de som bra. De upplever ett bra 
samarbete råder på avdelningen och får det stöd och de hjälpmedel som de behöver. 
Svårigheterna som upplevs med stödet består av att veta vem de ska be om hjälp i vissa 
situationer, dels är medarbetarna stressade och upptagna och dem får vid sådana 
tillfällen försöka fråga den som de anser vara lämplig och som kan besitta kunskap 
inom området. En annan svårighet gällande stödet som framkom visade sig vara det 
externa stödet, från andra avdelningar inom organisationen som inte har problematiken 
klar för sig gällande vissa situationer, en respondent berättar: 

”…när det gäller vissa frågor, perifera avdelningar som inte är direkt berörda 
som min chef är som har problematiken klar för sig på ett annat sätt, det är då det 
inte alltid man får stöd, inte för att det inte, organisatoriskt finns det inga hinder 
egentligen, man ska kunna hjälpa varann, vi är till för det allihopa…” 
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Stödet upplevs som högt av kollegor, chefer och arbetsledning. Uppskattning och 
feedback sker genom olika former, en respondent berättar: 

”Stödet är mycket bra, jag tycker att jag får den hjälp och uppskattning och push, 
uppmuntran och feedback som jag behöver.  Man kan få höra att man har gjort ett 
bra jobb i olika situationer, det kan vara små och det kan vara stora, det kan vara 
bonusar och det kan vara löneförhöjning för saker och ting som man har uträttat 
eller växt som medarbetare eller någonting.” 

Respondenterna upplever att de får det stöd som de hittills har behövt, det gäller såväl 
som för det instrumentella, informativa som det sociala stödet. Om det instrumentella 
och sociala stödet berättar en av respondenterna: 

”Om jag behöver ett verktyg kan jag låna ett verktyg hos instrumentarna. Skulle 
jag ha något annat problem så försöker jag vara så rak och tydlig som möjligt 
med mina arbetskamrater och har jag något emotionella problem skulle jag 
säkert kunna säga det till min närmsta chef och vissa av mina arbetskamrater.” 

Ett stort kontaktnät fungerar också som ett stöd för respondenterna, kontaktnäten som 
de berättar om finns både på arbetsplatsen och i det privata. Kontaktnäten fungerar som 
ett stöd i arbetet, något som respondenterna berättar om: 

”Alltså man bygger ju upp ett kontaktnät på ett sånt här företag, det gör man ju, 
så att det beror ju helt och hållet på vad man ska jobba med och vilket problem 
man har så att man försöker ju vända sig till de personerna som man tror jobbar 
med det och kan de sakerna, det kan ju vara någon internt på avdelningen eller 
någon externt i verksamheten. Man försöker prata med dem som man tror kan 
olika saker och hjälpa och stötta varann.” 

Och: 

”…sen har jag ju ett extremt stort nätverk privat, alltså nära vänner som också är 
yrkesmässigt nära mig, det finns dem också så man kan yrkesmässigt bolla saker 
med, så det är väl dem jag lever på plus min chef då och jag tycker det har 
fungerat bra…” 

Utifrån respondenternas beskrivningar av sin arbetssituation och den psykosociala 
arbetsmiljön är det skäligt att med stöd av empirin dra slutsatsen att de upplever sig ha 
ett så kallat aktivt arbete, vilket innebär ett arbete med höga krav och hög egenkontroll 
kombinerat med ett bra stöd. Enligt Karasek och Theorell (1990) upplevs detta som 
positivt och kan medföra en ökad motivation och personlig utveckling, något som 
respondenterna även har beskrivit. Stressen och den höga arbetsbelastningen som 
respondenterna upplever kan de styra med hjälp av den egenkontrollen som de har i och 
över sitt arbete, något som styrker Angelöws (2009) resonemang då han menar att 
egenkontroll fungerar som ett skydd mot stressens skadeverkningar. Vidare menar 
Angelöw att stressen kan hanteras genom att angripa de faktorer som orsakar stress, 
vilket är något som empirin belyser då respondenterna genom egenkontrollen kan rikta 
insatserna och göra egna prioriteringar över sina arbetsdagar och uppgifter. Detta anser 
Karasek och Theorell (1990) bidra till en effektiv problemlösning då medarbetarna själv 
kan bestämma vad eller vilken åtgärd som är mest effektiv för att svara på 
stressfaktorerna vilket även respondenterna upplever då de genom egenkontrollen och 
planeringsmöjligheterna i sitt dagliga arbete själva kan prioritera och se vart åtgärderna 
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och insatserna behöver inriktas från en dag till nästa. Den höga egenkontrollen som 
respondenterna på avdelningen beskriver medför en upplevelse av en tillfredsställande 
känsla för arbetet som de utför, något som enligt Karaseks och Theorells teori kan 
medföra en ökad motivation och personlig utveckling. Respondenterna upplever bra 
påverkansmöjligheter och till inflytande vilket de beskriver som något helt väsentligt 
och avgörande för att kunna planera sina arbetsdagar och göra prioriteringar bland sina 
arbetsuppgifter. Vilket utifrån teorin kan ses som en fördel då Karasek och Theorell 
menar att energin som uppkommer ur arbetet omvandlar stressen till åtgärder vilka är 
effektiva vid problemlösning. 

5.1.4 Sjuknärvaro 

Bakgrundsinformationen gällande medarbetarnas sjuknärvaro som samlades in till 
studien visade att 18 av 23 svarade på frågorna varav 12 av dessa uppgett att de arbetat 
sjuknärvarande under senaste 12 månaderna. De oftast förekommande bakomliggande 
orsakerna till att arbeta sjuknärvarande visade sig vara att arbetsuppgifterna kräver 
medarbetarnas närvaro, lojalitet mot kollegorna samt att arbetsuppgifterna samlas på 
hög. Att arbeta sjuknärvarande och på halvfart upplever respondenterna är bättre än att 
inte arbeta alls, något som en respondent belyser: 

”Det beror ju lite på hur mycket man har att göra på jobbet, men givetvis har 
man en hel del saker på gång så känner man att det blir stressigt för då har man 
ju mer när man kommer tillbaka. Men är man så sjuk att man inte kan jobba så 
går man ju inte till jobbet. Kan man jobba på halvfart så är det bättre att vara på 
plats och få lite gjort än ingenting alls.” 

Att en sjuknärvaro råder på avdelningen bekräftas genom respondenternas upplevelser 
av arbetet på avdelningen, vilket de upplever vara sammankopplat med de höga 
arbetskraven Att arbeta sjuknärvarande och på halvfart är något som respondenterna 
berättar om: 

”…alla jobbar mer eller mindre med sjuknärvaro, men då är nästa fråga hur 
mycket presterar man när man är sjuk och hängig och har ont i huvudet och 
försöker göra sina uppgifter som ska vara klara och så vidare. Jag tror det är 
väldigt mycket krav och att alla ska prestera och det ska springas fortare på färre 
personer…” 

Faktorerna som uppgavs visade sig även bidra till en stress hos medarbetarna då de 
upplever det stressigt att vara sjukfrånvarande samt att en negativ attitydinställning från 
både medarbetare och ledare förekommer på avdelningen, något som gör att 
respondenterna efterlyser en attitydförändring från både medarbetare och ledning, en 
respondent berättar: 

”…om du inte är här och du är sjukskriven kan man få höra att man inte är här 
för att man är sjuk, då blir det negativt och det är ju en attityd och en 
attitydinställning både hos medarbetare och ledning som innebär att hela 
organisationen måste tänka om…” 

Respondenterna ifrågasätter även prestationerna av arbetsuppgifterna vid den rådande 
sjuknärvaron och menar att sjuknärvarande medarbetare inte presterar lika bra som 
annars samt att de för med sig en risk till att smitta ner övriga på avdelningen, något 
som detta citat belyser: 
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”…hur bra presterar man om man har migrän eller huvudvärk och tabletter löser 
ju inte alltid allt och det kanske är fem till på avdelningen som får samma sak på 
grund av att någon inte stannar hemma tillräckligt länge…” 

Andra faktorer som uppgavs vara bakomliggande orsaker till sjuknärvaron var bland 
annat medarbetarnas egen arbetsplikt, lojalitet mot företaget samt inställningen att prova 
jobba för att se hur mycket de orkar och om det går, även rädslan att missa något roligt 
på arbetet var en faktor. Rädslan att missa något roligt på arbetet visar på att 
medarbetarna trivs bra och upplever sig ha ett roligt jobb där de har högt till tak med 
mycket skämt och en bra jargong mellan varandra. Något som de även berättat om: 

”Jag trivs utmärkt, jag hade aldrig någonsin stannat kvar så länge om jag inte 
hade trivts. Det är roliga arbetsuppgifter, fritt under eget ansvar och det gillar 
jag, bra arbetskamrater och vi har en god stämning. Vi är en blandad grupp med 
kvinnor och karlar av alla olika åldrar och vi har en rolig och bra stämning med 
högt till tak och mycket skämt och så, även mycket allvar som gör att vi har 
mycket roligt tillsammans, förutom arbetsuppgifterna.” 

Utifrån empirin är det skäligt att anta att medarbetarna med högre fysiska arbetskrav 
inte kan arbeta sjuknärvarande i samma utsträckning som medarbetarna med lägre 
fysiska arbetskrav, detta då den fysiska ansträngningen i arbetet blir för hög för de 
medarbetare som ansvarar för provrundor och laboratoriska tester. Något som en 
respondent belyser enligt följande: 

”…det finns en sjuknärvaro bland dem som inte har fysiskt krävande jobb, alltså 
labbdelen dem måste vara hemma för dem orkar inte, dem kan inte gå provrundan 
i fabriken eller stå på analys, man orkar inte det. Alltså ingenjörer och 
skrivbordsarbete, där tror jag det är väldigt mycket sjuknärvaro ska jag säga…” 

Empirin visar även att sjuknärvaron som förekommer är relaterad till den psykosociala 
arbetsmiljön, något som resultatet visar. Medarbetarna upplever höga arbetskrav, en hög 
arbetsbelastning samt att uppgifterna samlas på hög om de är sjukfrånvarande, något 
som föranleder den rådande sjuknärvaron. Att respondenterna trivs bra på jobbet är 
också något som föranleder sjuknärvaron då rädslan att missa något roligt förekommer. 
Att förändra den negativa attityden gällande sjukfrånvaro är något som respondenterna 
upplever som nödvändigt för att uppnå en bättre psykosocial arbetsmiljö. 

5.2 Underhållsgruppen; Planerare 

Resultatanalysen för underhållsgruppen som undersöktes redovisas utifrån 
arbetsgrupperna planerare och tekniker. Detta för att deras arbete och arbetssituation 
skiljer sig från varandras samt för att underlätta förståelsen för läsaren genom att hålla 
isär arbetsgrupperna. Resultatet gällande planerarna som redovisas först visar att 
upplevelserna av den psykosociala arbetsmiljön och sjuknärvaron inte skiljer sig från 
varandra.  

Planerarna har i huvuduppgift att hålla tillgängligheten på produktionsutrustning för 
hela verksamheten vid den högsta möjliga. Medarbetarna planerar underhållsinsatser för 
vissa specifika avdelningar men insatser för hela verksamheten förekommer också. 
Underhållsinsatserna består av bland annat dagliga arbeten som ska utföras vilka 
beställs av produktionen men även stoppjobb i form av dagsstopp och längre årsstopp. 
Då produktionsavdelningen beställer olika jobb hamnar dem hos planerna runt om i 
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verksamheten och de påbörjar beredningen av arbetet som ska utföras. Beredningen av 
det beställda jobbet består av olika insatser som att beställa hem grejer, se till att 
möjlighet finns att utföra jobbet eller vid stora arbeten köpa in själva arbetsinsatsen. 
Beslutet att antingen köpa arbetsinsatsen eller utföra den själv ligger hos planerarna och 
då beslutet är fattat lämnas arbetet över till den utförandegrupp som gör själva jobbet. 
Arbetsuppgifterna beskrivs som varierande med vissa rutinmässiga moment, variationen 
består av de olika underhållsinsatserna som planeras då utrustningen skiljer sig åt. 
Medarbetarna beskriver sig inte som några specialister på ett område utan de ska 
förfoga över ett helhetsperspektiv och ha koll på allt, något som kan variera väldigt 
mycket från dag till dag, och är något som medarbetarna upplever som roligt. Att hålla 
koll på vad som händer på marknaden samt att implementera ny teknik ingår också i 
arbetsuppgifterna. 

Arbetet kan beskrivas som stressigt, främst gällande planeringen för årsstoppen då 
arbetsbelastningen också ökar. Möjligheten till att planera och styra i och över arbetet 
upplevs som fritt av medarbetarna, ibland upplevs egenkontrollen för hög då otydliga 
arbetskrav och otydliga samt stora mål påverkar arbetssituationen negativt. Att planera 
dagarna själv utifrån inplanerade möten och utgå från en grundplanering är något som 
de försöker arbeta efter, dock händer ofta att planeringen måste korrigeras då de styrs av 
oväntade händelser som kommer från produktionen vilket måste prioriteras då gruppen 
fungerar som en servicegrupp till driften. En låg nivå av egenkontroll förekommer 
också i dem fall där planerna lämnar över arbetet till utförandegrupperna. Ansvaret för 
slutprodukten ligger hos planerarna men de upplever sig sakna inflytande och påverkan 
över själva utförandet av arbetet. Planerarna består av en grupp män på åtta personer i 
olika åldrar, de trivs på arbetsplatsen och upplever att arbetsklimatet är jättebra trots att 
vissa väggar finns mellan olika avdelningar. De trivs tillsammans och beskriver 
jargongen genom ”bruksmentalitet”, hård men hjärtlig. Respondenterna beskriver 
arbetsplatsen som säker och att verksamheten är duktig på att ta hand om arbetsmiljön 
då de arbetar i tuffa miljöer. Ett högt säkerhetstänkande råder och ett aktivt arbete med 
att medarbetarna ska arbeta säkert och att arbetet i sig ska vara säkert är ständigt 
pågående. Om arbetsmiljöproblem upptäcks och lyfts till ansvariga tas de på allvar och 
nonchaleras inte, något respondenterna upplever vara väldigt viktigt. 

5.2.1 Arbetskrav 

Arbetskraven och arbetsbelastningen upplevs höga där arbetsuppgifterna i sig är 
varierande men ibland har upprepande moment. Arbetskraven upplevs som otydliga i 
viss mån vilket leder till att medarbetarna upplever en svårighet med att veta vad som 
förväntas av dem och vad dem ska uppnå. De upplever att arbetsbeskrivningen inte går 
att kombinera med verkligheten då organisationen är uppbyggd på ett sätt där 
befattningsbeskrivningarna utgår från en annan typ av organisation. En respondet 
berättar: 

”…organisationen och arbetsbeskrivningen går egentligen inte hand i hand, så 
upplever jag det. Man har en organisation som är uppbyggd på ett sätt och så har 
man befattningsbeskrivningar som utgår från en annan typ av organisation. Jag 
upplever att dem inte synkar men då sa man ju upp folk och då tryckte man mer 
arbetsuppgifter på dem som är kvar och då gjorde man en heltäckande 
befattningsbeskrivning…” 

Upplevelsen av den otydliga och övergripande befattningsbeskrivningen leder till en 
frustrerande arbetssituation där de upplever att det skapar en problematik i det dagliga 
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arbetet. Detta upplevs genom otydliga krav vilka inte är utförda till respondenterna samt 
att de inte vet vad som förväntas av dem och vad dem ska göra, något som en 
respondent belyser: 

”…kraven egentligen dem är inte utförda till mig så jag vet egentligen inte kraven 
på mig, vad jag ska göra. Min chef har aldrig sagt att det här tycker jag att du ska 
uppnå och det är ju det som är lite jobbigt, jag vet inte vad min chef vill att jag 
ska uppfylla utan det faller i den där luddiga befattningsbeskrivningen, du jobbar 
ju på bra säger han, haha men man vill ibland stånga huvudet i bordet…” 

En annan problematik som medarbetarna upplever med arbetskraven är det målstyrda 
arbetet. Respondenterna upplever att de otydliga och stora målen skapar en problematik 
i strukturen för arbetet då de inte kan föra med sig den i det dagliga arbetet, något de 
upplever vara bristande och något som även påverkar utförandet av själva arbetet. 
Respondenterna berättar: 

”…vi har ju ett sånt övergripande mål, fabriksmål, det vet jag ju och sen finns det 
ju dem här generella, ni ska jobba med det och ni ska jobba med det men det finns 
inget för underhåll…” 

Och: 

”…jag tycker att det är för otydligt och för rörig för jag vill ha struktur, jag ska ju 
kunna föra den vidare i det dagliga jobbet, man vill ju som ha ett stöd i det man 
gör och det måste komma uppifrån när jag då planerar jobb. Sen blir det ju 
problem vidare också för arbeten som jag vill ha gjort det gör ju inte grupperna 
för att det finns liksom inga krav att dem ska jobba med det, ja. Så upplever jag 
det…” 

Att arbeta mot mer konkret uppsatta mål genom att bryta ner det stora målet till mindre 
delmål är något respondenterna upplever nödvändigt, något som de även upplever 
skulle öka arbetstillfredsställelsen då målen skulle kunna följas upp, vilket detta citat 
belyser: 

”…skulle man bryta ner det stora till delmål, så jobbar man ju mot ett konkret 
uppsatt mål och då kan du ju säga att det här har vi nått och det ser ju alla, men 
det är svårt med luddiga mål sen skulle arbetstillfredsställelsen tveklöst öka, 
absolut, men det är väl nånstans med målen man måste börja och få dem konkreta 
och påverkbara för annars känns dem bara jobbiga och skapar stress...” 

Medarbetarna upplever att en ökning av arbetsbelastningen förekommit, något de menar 
beror på tidigare nedskärningar där arbetsuppgifter omorganiserades och lades över till 
dem kvarvarande. Uttryck som det ”finns alltid jobb” och ”jag ser ingen minskning av 
arbete” är något som styrker den upplevda situationen. Arbetsbelastningen beskrivs 
även genom ord som omfattande och hög. Något som respondenterna önskar är färre 
möten, något som de upplever tar mycket tid men samtidigt är givande då problem ofta 
löser sig snabbt. Arbetstempot upplever medarbetarna som varierande och något som de 
har möjlighet att själva styra till viss del, respondenterna berättar om arbetsbelastningen 
och arbetstempot: 

”Det är ju väldigt varierande, vissa dagar har vi det ganska, eller lugnt, det finns 
ju alltid jobb och sånt där som man ligger efter med och vissa dagar är det 
väldigt påträngande, om det blir såna här akuta haverier och det inte finns några 



32 
 

delar hemma och man måste försöka få tag i grejer och utrusningen är väldigt 
gammal, så ibland blir det väldigt stressigt med massor med ringande och fixade 
och taxi och flyg och försöka hitta och få hit delarna.” 

Och: 

”Ja visst, till en del kan jag ju styra det men ofta kommer jag ju till en gräns när 
jag måste vänta på nåt annat så att säga. Jag kan inte minska på tempot, vi 
försöker ju springa fortare och fortare så jag kan ju inte minska tempot och dra 
ner på farten utan jag har bara en möjlighet och det är att öka tempot, så 
upplever jag det. Jag har aldrig fått nå mindre jobb utan jag får hela tiden mer 
jobb, jag ser ingen minskning av arbete.” 

Faktorer som orsakar stress i arbetet består av det oväntade och akuta haverier, den 
största stressfaktorn som medarbetarna upplever är planeringen av och genomförandet 
av årsstoppet. Planeringen börjar i januari och den intensivaste tiden upplever 
planerarna är under själva stoppet. Dem fungerar som kontaktpersoner till många av 
entreprenörerna som ofta behöver konsultation i arbetet vilket leder till att medarbetarna 
upplever att dem själva inte hinner med sina egna arbetsuppgifter utan har fullt upp med 
att hjälpa entreprenörerna i deras situation. Något som måste prioriteras för att inte 
förskjuta starten men som medarbetarna upplever som en onormal arbetssituation. En 
respondent berättar: 

” Jag är kontaktman åt 40-50 entreprenörer och varenda jobb där dem kommer 
till en punkt när nåt händer och behöver konsultation så ringer dem till mig, och 
dem där konsultationerna kommer ganska frekvent och då hinner inte jag göra 
nånting annat utan står fullt upp i deras situation för att komma vidare och 
komma vidare, kommer jag inte vidare så stannar jobbet och då förskjuts starten. 
Den arbetssituationen är ju inte normal på någe sätt men det är ju så det är, det 
är samma för alla planerare.” 

Den ibland väldigt stressade arbetssituationen leder även till att medarbetarna ibland tar 
med sig jobbet hem, något som de belyser genom följande: 

”Ja, haha, i och med att vi ska hålla igång maskinerna och se till att det fungerar 
så är ganska så hög belastning och dessutom ska man hålla i en del projekt också. 
Jag är ju ganska stresstålig, haha, nog tål jag det men det blir ju att det hamnar 
inne på fritiden också en hel del, att man tar med sig jobbet hem.” 

Det varierade arbetstempot, att bli styrd av det oväntade samt de varierande 
arbetsuppgifterna visar att respondenterna upplever de psykiska arbetskraven som höga. 
Även de fysiska arbetskraven kan utifrån empirin ses som höga då arbetet sker ute i 
tung industri och en ibland farlig miljö. En respondent berättar: 

”…haverier skapar stress och det skapar en arbetsmiljö som är egentligen osäker, 
alla akuta haverier skapar en dålig arbetsmiljö, och det skapar fruktansvärd 
stress för alla inblandade, ett haveri påverkar så många människor, det påverkar 
dem som ska dit och skruva, det påverkar driften som ska göra en säker 
avstängning, det påverkar mig som ska köpa in grejer, det påverkar inköp som 
ska beställa hem grejer, det påverkar den som är kostnadsansvarig, så det är en 
fruktansvärd påverkan med akuta haverier…” 
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Variationen i arbetsuppgifterna upplevs roliga, likaså dem projektarbeten som 
genomförs vilket även kan kopplas till den personliga utvecklingen vilket fungerar som 
kompetenshöjande faktorer, en respondent berättar: 

”Det är skitroligt att jobba med projektet, vi har ju en förbättringsledare men inte 
i den uttalade form som det är nu, nu är det ju i projektform och vi jobbar mot 
uppsatta mål. Det är ju kompetensutveckling för mig, absolut, och det är ju en 
viktig del och det tycker jag är jättebra.” 

5.2.2 Egenkontroll 

Egenkontrollen som respondenterna berättar om upplever dem som både hög och låg. 
De har fria möjligheter att själva planera och lägga upp sitt arbete samt de uppgifter som 
behöver prioriteras, ibland upplevs egenkontrollen som för hög, något som 
respondenterna upplever är sammankopplat till de otydliga arbetskraven och 
befattningsbeskrivningen. En respondent beskriver detta enligt följande: 

”Ja där har vi ju fria händer, det kopplar jag ihop till dem här målen och 
prestationerna att jag tycker det är för fria, eller den där luddiga 
befattningsbeskrivningen, det blir svårt, alltså jag vet ju saker jag skulle vilja 
planera för och jag vet att börjar jag med den typen av arbete så kräver det 
uppföljning och det kräver massor med engagemang och därför så väljer jag att 
inte göra det. Det är det där luddiga igen, det är så otroligt vitt och brett.” 

Egenkontrollen gällande planeringen av arbeten som ska utföras upplever medarbetarna 
som hög, de menar att de kan styra arbetet i planeringsstadiet vilket är något som kan 
kopplas samman till ansvaret som planerarna förfogar över. Medarbetarna är ensam 
ansvariga över planeringen av de arbeten som produktionen beställer, från 
felbeställningen tills arbetet lämnas över till utförandegruppen. Att vara ensam ansvarig 
är inget som medarbetarna upplever som negativt, de upplever att ansvaret de har skapar 
både en positiv och negativ stress. Ansvaret för slutprodukten ligger också hos 
planerarna, det vill säga det färdiga arbetet som utförandegruppen gjort. En respondent 
berättar om ansvaret: 

”…i planeringsfasen har jag fullt inflytande, absolut, på den biten har jag fullt 
mandat och det är mitt ansvar och det är bra att jag kan påverka den delen men 
nästa del, själva utförandet, kan jag inte påverka…” 

Att inte kunna påverka utförandegruppen under arbetets gång är något medarbetarna 
upplever skapar en frustrerande och ibland irriterad arbetssituation då ansvaret för 
slutprodukten ligger på planerarna vilket också skapar en stress för dem, något detta 
citat belyser: 

”Det som också skapar stress är ju sånt som du inte kan påverka själv, att det 
ligger hos någon annan och du ändå har slutresultatet, det är ett fruktansvärd 
irritationsmoment för jag sitter ju ändå med leveransen av slutresultatet för det är 
ju till mig dom kommer, så visst är det ju en sak som påverkar mig negativt om 
jag inte kan leverera i tid men jag kan inte göra nånting åt det. Nånstans hänger 
det sig på vägen och jag kan inte påverka den biten och naturligtvis påverkar det 
mig och jag ska ändå redovisa det till nån och det är…ja…haha.” 
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Avsaknaden gällande inverkan på utförandegrupperna skapar diskussioner och 
konflikter, något som medarbetarna upplever hänger samman med den målstyrda 
organisationen samt att målen upplevs otydliga och för stora. En respondent berättar: 

”…vi kommer ibland lite på kant, vi har inget personalansvar eller nånting, vi 
kan inte påverka utförandegruppens arbete eller kontakten där emellan för jag 
har inget mandat att påverka. Jag kan lämna över jobbet till dem men jag har 
inget mandat att styra över det och där skulle vi kanske kunna ha en bättre 
lösning. Vi är ju en målstyrd organisation och där har ju varje grupp sitt och 
jobbar mot uppsatta mål och dem målen skulle kanske kunna tydliggöras 
litegrann...” 

Att inte ha någon inverkan på utförandegruppernas arbete medför även en upplevd 
känsla av stress och ineffektivitet för planerarna, de menar själv att de blir avtrubbade, 
något som detta citat belyser: 

”…det var mer stressande tidigare men nu har jag som lärt mig att det är så här 
dem vill att det ska fungera så att man taggar ju som ner, alltså man blir ju, alltså 
jag blir ju inte lika effektiv i mitt arbete. Det finns mer att ge om man har stöd, 
men i och med att man inte har stöd så får man stå och dunka skallen i grupperna 
hela tiden och det orkar man inte i längden, det går ett tag, men efter två så 
taggar man ner…” 

5.2.3 Stöd 

Stödet som respondenterna beskriver upplever de som bra. De upplever att ett jättebra 
samarbete råder och att de får det stöd och de hjälpmedel som de behöver. Vid 
problematiska situationer försöker de hjälpa samt avlasta varandra så gått de kan. Även 
det sociala stödet upplevs som högt där de försöker stötta varandra om något i vardagen 
tynger någon medarbetare. Vid teknisk konsultation till jouren beskriver respondenterna 
stödet genom företagshjärta och vikten av att hjälpas åt. En respondent berättar: 

”…jouren ringer ju då till oss om det är nånting så att dem behöver hjälp med att 
få fram grejer eller nån teknisk konsultation på nån viss detalj, men vi har ingen 
skyldighet att ställa upp utan det är på eget bevåg, vi far ju ut om det är nånting 
och ställer upp i den mån vi kan och dem flesta av oss som jobbar som planerare 
har ju själv varit mekaniker så vi vet ju hur roligt det är att stå tre på natten med 
grejer och andra står och skriker att man ska ha igång det så vi vet ju vad det 
innebär…” 

Och: 

”Vi har ju alltid telefonerna på så oftast får dem ju tag i oss men vi har inget krav 
på oss att komma ut, det handlar om att lösa problemen så snart som möjligt och 
för att serva verksamheten, företagshjärta kan man väl kalla det.” 

Respondenterna upplever ett bra stöd i de stora kontaktnät som de byggt upp med 
externa parter men även stödet från medarbetare från andra avdelningar. Stödet handlar 
ofta om teknisk support gällande maskinutrustning och då är ett stort kontaktnät en 
fördel, något som respondenterna belyser enligt följande: 

”Den problematiken jag ställs inför oftast är ju teknisk support och den hämtar 
jag ju oftast externt, om vi pratar teknisk maskinutrustning, visst inom bruket i 
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vissa detaljer men ofta hämtar jag extern hjälp. Men den tekniska support som 
finns på bruket där jag vet att någon har jobbat med vissa saker och vad dem 
förväntas kunna så frågar jag ju dem inom bruket.” 

Vid eventuell problematik med firmor som ska utföra planerade arbeten fungerar chefer 
som ett bra stöd, en respondent berättar: 

”Ja jag kan väl exempelvis prata med min chef så kan han hjälpa mig och så kan 
han ta in en extern kontakt om jag har problem med nån firma eller nåt sånt så då 
hamnar det på chefsnivå, så trycker vi på den vägen om det fungerar dåligt 
samarbetet med nån leverantör, så då brukar vi ta det den vägen och då brukar 
det hända saker.” 

Svårigheterna som upplevs med stödet består av den inverkan som planerarna saknar på 
utförandegrupperna. Kommunikationsfel, släpande jobb och icke utförda arbeten är 
något som respondenterna upplever att problematiken med stödet från 
utförandegrupperna för med sig, något respondenterna berättar om: 

”Ja det är svårt, alltså i vissa fall hamnar man ju i svårigheter med grupperna då 
man vill ha ett arbete utfört och fast jag planerar ner det så blir det ändå inte 
utfört och det ligger och släpar veckor och ibland månader och då måste jag gå 
till chefen, till han som har personalansvar och säga att nu måste du ta in den här 
personen och säga att han måste göra det här jobbet.”  

Och: 

”…om jag ska leverera nånting så måste jag ju kunna påverka det också, om jag 
ska ansvara för slutresultatet så måste jag kunna ansvara för och styra det fullt ut 
annars funkar det ju aldrig, i teorin funkar det kanske men inte i verkligheten, har 
du fullt inflytande att göra det så kan jag ju göra vad som krävs för att få det att 
fungera, och idag kan jag inte göra det, jag kan inte påverka, har jag lämnat iväg 
nånting så får jag inte röra i det nåt mer…” 

Kommunikationsfel, släpande jobb och ofärdiga arbeten är något som beskrivs genom 
att det sker alldelens för ofta. Respondenterna upplever att utförandegrupperna 
prioriterar andra saker än dem jobb som planerarna har planerat in och beskriver det 
genom ett moment 22, en respondent berättar: 

”…de prioriterar andra saker. Man väntar till sakerna blir så dåliga att man 
måste göra så hemskt stora insatser istället för att ta det tidigt, när det bara är ett 
litet jobb, och det är ju där jag försöker planera in jobben före dem har blivit för 
stora, det blir som ett moment 22…”    

Respondenterna upplever även att det finns en svårighet med stöd gällande arbetet för 
förebyggande underhållsinsatser. Även i arbetet med de förebyggande 
underhållsinsatserna beskriver respondenterna att det finns ett moment 22 samt en 
frustrerande situation. Respondenterna menar att organisationen inte är i samklang då en 
grupp arbetar för det förebyggande underhållet och utförandegrupperna inte ser nyttan 
med det, vilket de belyser genom dessa citat: 

”FU-grupperna kan ju hitta saker som är på gång men då måste ju någon utföra 
dem också för dem har inte kompetens att utföra vissa saker och det är ju igen ett 
moment 22, en FU-grupp jobbar för det, och nästa gäng som är involverade ser 
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inte nyttan i det här processtänket så dem struntar i det där, och det är ju där vi 
inte är i samklang med organisationen. Det är där vi inte går ihop, vi har ett 
rejält kliv att ta.” 

Och: 

”…den ambition som dem flesta av oss har här, är att lämna ifrån sig ett bra jobb 
och att få in en fungerade FU-rutin, jag stångar mig blodig mot det där väggen 
som jag ändå aldrig kommer igenom och det kan ju vara frustrerande ibland men 
man blir ju avtrubbad efter ett tag, när du har stångat huvudet i väggen 
tillräckligt många gånger så går du tillslut inte dit ens, så är det ju…” 

Stöd från medarbetarna i form feedback och uppmuntran är något som respondenterna 
upplever förekomma däremot upplever dem en brist på densamma från chefer och 
ledning. Något som respondenterna upplever hänger ihop med målen som upplevs stora 
och otydliga, en respondent berättar: 

”… kollegor emellan vet ju ungefär när vi gör ett bra jobb och inte, och vad vi 
kunde gjort annorlunda, sånt diskuterar vi ju oftast för sånt ser vi ju. Det är 
väldigt sällan vi får uppmuntran uppifrån, den feedback man får är ju sällan 
positiv, men det är svårt med luddiga mål att ge beröm, men om vi säger så här 
lite generaliserat så är det lättare att få kritik än att få beröm, så är det…”  

Och: 

”…och så kräver jag feedback och uppmuntran, man får ingenting gratis här i 
livet utan det gäller att ligga på själv, det har man lärt sig…” 

Utifrån respondenternas beskrivningar av sin arbetssituation och den psykosociala 
arbetsmiljön är det skäligt att med stöd av empirin dra slutsatsen att de upplever sig ha 
dels spända arbeten och aktiva arbeten (Karasek och Theorell 1990). Respondenterna 
upplever arbetskraven som höga, en hög egenkontroll i planering och beredning av 
arbeten samt ett bra stöd vilket utgör grunden för de aktiva arbetena. Enligt Karasek och 
Theorell upplevs detta som positivt och kan medföra en ökad motivation och personlig 
utveckling, något som respondenterna beskrivit genom bland annat de projektarbeten 
som förekommer. Den effektiva problemlösningen som medarbetarna kan styra över 
genom att se vilka åtgärder som behövs och vart insatserna behöver riktas kan de styra 
med hjälp av den egenkontroll som de har i sitt dagliga arbete, något som Karaseks och 
Theorells (1990) teori stödjer. I motsats till de aktiva arbetena finns de spända, vilket 
innebär en kombination av höga krav, en låg egenkontroll samt ett lågt stöd. 
Respondenterna upplever en låg kontroll över utförandegrupperna även om ansvaret för 
slutprodukt ligger hos dem. Likaså upplever dem ett lågt stöd från utförandegrupperna 
gällande de arbeten som dem planerat in och kan inte påverka eller styra över 
slutprodukten. Karasek och Theorell (1990) menar att de spända arbetena medför en 
risk för sämre psykosocial miljö och skapar en negativ spänning som på sikt kan leda 
till psykisk eller fysisk ohälsa. Stressrelaterade sjukdomar så som hjärtsjukdomar kan på 
lång sikt uppstå genom ökad arbetsbelastning och att en högre kvot av effektivitet införs 
i arbetet. Även trötthet, ångest och depression är riskfaktorer som förekommer inom de 
spända arbetena (Karasek och Theorell 1990). De spända arbetena infaller under de 
”ISO-spända”- arbetena enligt Karaseks och Theorells (1990) teori vilka inte är att 
föredra. Att de spända arbetena för med sig en negativ spänning stöds även genom 
empirin då respondenterna upplever att diskussioner och konflikter med 
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utförandegrupperna förekommer till följd av avsaknaden av inflytande, något som 
empirin visat genom upplevelsen av frustrerande och irriterade arbetssituationer. 
Avsaknaden av inverkan och påverkan över utförandegrupperna genom egenkontrollen 
bidrar till en upplevd stress, något som Angelöw (2009) menar medför ett förlorat skydd 
mot stressens skadeverkningar samt att välbefinnandet minskar och olusten höjs.  

5.2.4 Sjuknärvaro 

Bakgrundsinformationen gällande medarbetarnas sjuknärvaro visade att 6 av 8 svarade 
på frågorna varav hälften av dessa uppgett att de arbetet sjuknärvarande under senaste 
12 månaderna. De oftast förekommande bakomliggande faktorerna till att arbeta 
sjuknärvarande visade sig vara att arbetsuppgifterna kräver medarbetarnas närvaro, det 
är svårt för andra att täcka upp arbetet om någon är borta samt att arbetet samlas på hög. 
En respondent berättar: 

”Ja det är ju en fulltecknad kalender, inte är det nåt annat, jag vet ju att om jag 
är hemma en vecka så har jag allting kvar när jag kommer igen, det samlas bara 
på hög. Eller så har jag möten eller nåt annat som man har bokat med en 
leverantör som kommer från Göteborg, ska jag ställa in det när dem är på väg hit, 
det går ju inte så då far man ju ut.” 

Att en sjuknärvaro förekommer bekräftas genom respondenternas upplevelser av arbetet 
på avdelningen samt att medarbetare ibland påpekat sjuknärvaron, något som detta citat 
belyser:  

”…det är dem här oplanerade stoppen som blir och är man ensam så det är svårt 
för någon annan att hoppa in, och då har jag tänkt att, äh med vad fan, jag far ut 
och så far jag hem sen, men under dagen kommer det ju oftast nya grejer fast man 
borde ju ha varit hemma egentligen. Nog har man väl fått någon kommentar nån 
gång också att, nog är du hostig, far hem nu, och så där…” 

Att förhållandet mellan medarbetare eller till chefer skulle påverkas av sjuknärvaro är 
inget som respondenterna upplever, inte heller någon negativ attitydinställning gällande 
sjukfrånvaro upplevs, en respondent berättar: 

”…jag tror dem flesta tänker att är man sjuk så ska du vara hemma, en del tycker 
det är värre att du kommer på jobbet och smittar ner dem andra men chefer har 
jag ingen uppfattning om för jag har inte fått nån feedback och jag har ingen 
känsla av hur det upplevs, det har jag inte …” 

En stark lojalitet mot medarbetare och kollegor var andra faktorer som uppgavs vara en 
faktor att arbeta sjuknärvarande vilket även respondenterna har beskrivit genom 
företagshjärta och viljan att lösa problem effektivt samt att finnas som ett stöd för 
jouren. Utifrån empirin visar det sig att den psykosociala arbetsmiljön påverkar 
respondenterna till att arbeta sjuknärvarande. Detta genom höga krav och hög 
arbetsbelastning. De menar att det är svårt för andra att täcka upp arbetet om någon är 
borta och arbetet samlas på hög. Respondenterna upplever en frustration i sin 
arbetssituation då de inte kan påverka utförandegruppernas arbete trots att ansvaret för 
slutprodukten ligger hos planerarna. Detta medför konflikter och irritationer i arbetet 
vilket även bidrar till en negativ psykosocial arbetsmiljö. 
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5.3 Underhållsgruppen; Tekniker 

Teknikerna tillhör underhållsavdelningen vilken också är en serviceavdelning till driften 
och är en arbetsgrupp på sju personer. Arbetet består av olika projektarbeten, 
reparationer och ombyggnationer som rör produktionen. De beskriver sig som 
frontfigurer som ska finnas i spetsen och bidra med spetskompetens inom olika 
områden. Arbetet är uppdelat över olika områden i verksamheten med en är 
huvudansvarig och en backup. Syftet är att kunna täcka upp varandra kunskapsmässigt, 
hjälpas åt och ge stöd åt varandra i det dagliga arbetet. Arbetsdagarna varierar väldigt 
mycket och det finns ingen typisk arbetsdag, arbetstempot varierar beroende på om 
verksamheten går bra och arbetsbelastningen upplevs som hög. Arbetskraven upplever 
respondenterna som höga där en hög press och stress utifrån förekommer. De beskriver 
en hög känsla av yttre påverkan vilket leder till en upplevd stressituation. Arbetet som 
sker mot deadlines under tidspress är också en bidragande faktor till medarbetarnas 
upplevda stress samt psykiska påfrestning. Egenkontrollen beskriver respondenterna 
som låg, de styrs av det oväntade och har svårt att planera sitt arbete, något de önskar att 
dem hade större möjligheter till. Vidare upplever respondenterna ha en påverkan och 
inflytande i vissa inköp som ska göras gällande ny utrustning, detta upplevs positivt och 
bidrar till en tillfredsställande känsla, något som många gånger inte upplevs genom 
arbetet. Saknaden av den tillfredsställande känslan genom arbetet upplever 
respondenterna genom tidsbrist samt ett sällan utfört arbete enligt angiven tid, något de 
upplever negativt och bidrar till att yrkesstoltheten även minskar. 

Teknikerna har även beredskap som följer enligt ett rullande schema, några av 
medarbetarna har det däremot inte på grund av hög ålder. Ur ett industrihänseende 
beskriver respondenterna arbetsplatsen genom en bra industriell miljö, den är ren och 
säker där mycket säkerhetsarbete förekommer. Arbetsgruppen består av personer i olika 
åldrar, de trivs på arbetsplatsen och upplever att arbetsklimatet som bra. De trivs 
tillsammans och beskriver jargongen som rå men hjärtlig, ”som det brukar vara när 
grabbarna är igång” de har högt till tak med mycket skämt. Arbetsgemenskapen med 
övriga avdelningar och grupper upplevs som okej, det förekommer ett ”vi och dem”-
tänk utanför den egna arbetsgruppen och grupperingar förekommer, det huvudsakliga 
upplever respondenterna vara att det går att arbete ihop med alla vilket de även 
upplever.  

5.3.1 Arbetskrav 

Arbetskraven upplevs höga där arbetsuppgifterna i sig är väldigt varierande, de menar 
att variationen är upprepande i arbetet. De höga arbetskraven som respondenterna 
beskriver bidrar även med höga förväntningar och en stor psykisk press utifrån, en 
psykisk press som ibland kan bli svår att stå emot, något som detta citat belyser: 

”…och då pressar dem mig och säger att du måste fixa det, vi måste göra nånting 
nu, och det är ett jättetryck, och det blir lätt att man faller för det där. Det 
psykiskt jobbigt att kunna stå emot trycket och orka med det också, och orka med 
oförståelsen. Dem flesta förstår ju inte, dem vill förstå och dem vet vart dem vill 
men man levererar inte nog fort det dem vill, och man försöker få dem att förstå 
men det tar för länge, det är jobbigt, psykiskt alltså…” 

Respondenterna upplever även ett varierande arbetstempo vilket påverkas av hur driften 
går, de styrs av det oväntade och arbetstempot ökar om något händer. När ett lugnare 
arbetstempo råder finns ”lättare” arbetsuppgifter att göra på kontoret, bland annat skriva 
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lathundar och förfina befintliga. Det periodvis höga arbetstempot bidrar till den 
upplevda stressen som respondenterna beskriver. Andra stressfaktorer beskriver 
respondenterna genom bristande leverantörer, medarbetare som saknar förståelse för 
varandras arbete samt den höga yttre pressen från medarbetare. Respondenterna 
berättar: 

”…det finns ju vissa grejer som gör att man skulle vilja slå nåt hårt i huvudet som 
när man har haft beredskap så kommer man hit och går in i ställverket och när 
dörren slår igen så öppnas den igen och där står en farbror och frågar: hur länge 
tar det här då, och då har du egentligen ingen plan på vad som är trasigt och då 
vill dem att man ska kunna säga att det tar två timmar, och det kan man inte göra 
och då står dem och hänger över axeln och tittar och det är ju då lite 
stressande…” 

Och: 

”…det är stressande för mig när medarbetare här på fabriken har bristande 
förståelse för varandra och varandras arbete, vikten av deras arbete och när dem 
saknar empati och förståelse, och det är jag som lider, det är jag som sitter 
emellan, och nästa dag ska jag ta spott och spe för att jag inte har levererat, och 
det där är stressande och det gör mig ledsen för det är en respektlöshet dem 
emellan…” 

Respondenterna beskriver en variation i arbetsbelastningen, någon arbetsbrist upplevs 
inte utan en tidvis högre belastning. De beskriver arbetsbelastningen genom uttryck som 
”ju fler problem du löser, desto mer jobb får du” och ”jag har famnen full hela tiden och 
det är inte jag som har lagt dit det utan jag får uppdragen”. Respondenterna upplever 
även att en personalbrist inom gruppen förekommer, i förhållande till mängden arbete 
som ska utföras. Arbetsbelastningen upplevs vara ojämnt fördelad i arbetsgruppen vilket 
medför en stress hos respondenterna, något som detta citat belyser: 

”…när du löser problem och du har gjort bra ifrån dig så får du naturligtvis nya 
uppdrag så man kan dränka sig själv i jobb men det fördelar sig väldigt ojämnt, 
det gör det. Ett tag kände jag mig väldigt stressad då det fanns andra som inte 
hade lika mycket att göra som mig, men det är ingen idé att stressa upp sig 
över…” 

Den ojämna och höga arbetsbelastningen som ibland upplevs för hög är något som får 
respondenterna att må dåligt, både fysiskt och psykiskt, vilket även en respondent 
berättar om: 

”…tidvis är det alldelens för mycket och andra tider är det för mycket och det 
kanske är lagom, jag har aldrig haft uppgiftsbrist eller arbetsbrist, det är inte så 
att jag har sett att oj, nästa vecka har jag inget att göra, jag måste söka mig nåt 
nytt åtagande utan jag har famnen full hela tiden och det är inte jag som har lagt 
dit det själv utan jag får uppdragen. Jag vet att jag alltid har haft för mycket och 
ibland har jag så mycket att jag mår dåligt då är det jättejobbigt både fysiskt och 
psykiskt…” 

Att arbeta mot deadlines samt den ojämna arbetsbelastningen inom gruppen är även en 
faktor som skapar stress och press i det dagliga arbetet, något en respondent berättar om 
enligt följande: 
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”Tidsgränserna för olika projekt kan skapa stress om man känner att tiden inte 
riktigt räcker till, tiden som vi har till förfogande för att utföra arbetet, då kan 
man ibland känna att marken glider bort under fötterna och då kan man känna 
att, fan, ska vi klara det här på den här tiden och det kan bli jävligt tufft.” 

Respondenterna upplever en personalbrist i förhållande till mängden uppdrag som ska 
utföras och upplever även en frustration gällande situationen. Respondenterna beskriver 
att arbetet är svårt att lära sig samt att dem inte kommer finnas kvar för evigt och att för 
lite händer gällande rekryteringen. Respondenterna berättar: 

”…och det är samma sak med rekryteringarna, det har hängt i luften i snart två 
år och det händer ingenting, man pratar med chefen som säger att det ska hända 
nånting, men det känns som enkelpost iväg, man får aldrig tillbaka nånting och 
det skapar inte förtroende utan blir bara frustrerande…” 

Och: 

”Vi ser ju slutet på karriären men vi ser inte att dem fyller på bakom oss för det 
här lär du dig inte på en dag men det har jag fört upp när jag hade 
medarbetarsamtal med min chef och det tyckte han faktiskt lät vettigt för allt kan 
du inte läsa dig till, det är bara så.” 

5.3.2 Egenkontroll 

Egenkontroll som respondenterna upplever beskriver dem som relativt låg eller låg, 
respondenterna upplever det svårt att planera i och över sitt arbete. De försöker planera 
och prioritera bland projekten och skapa en struktur men planeringen faller ofta, att 
planera längre fram är också en svårighet genom att de styrs av det oväntade. 
Respondenterna berättar: 

”Jag försöker prioritera bland projekten och ibland blir det ganska mycket cirkus 
och man kan bli splittrad men man kan inte vara på flera ställen samtidigt, utan 
jag måste ju börja där jag prioriterar just nu, och hur jag ska lösa det, så även 
om man känner pressen på sig så har jag ju ändå en struktur för varje vecka men 
det är ofta det faller.” 

Och: 

”…den är så liten så att den är nära ingen, så upplever jag den, ur mitt dagliga 
hänseende så ser inte jag att jag har någon möjlighet att styra eller bestämma, 
utan det handlar om att leverera allting som jag får i uppdrag och jag kan inte 
välja uppdrag utan mitt ansvarsområde, min kompetens det styr vad jag får för 
uppdrag och jag kan inte styra om och säga det här vill jag inte göra för att jag 
har för mycket, eller det här vill jag inte göra för att jag inte kan det här, det är 
inte godtagbart, det är ingenting som existerar, allt som behöver göras 
bestämmer andra och det kommer till mig. Att sätta upp en plan och genomföra 
den går inte, det är helt omöjligt…” 

Att sakna egenkontrollen beskriver respondenterna som påfrestande, de upplever att 
arbetsron försvinner och det blir svårt att fullfölja projekten. Likaså bidrar avsaknaden 
av kontroll till en ökad press och stress då arbetet sker mot deadlines, något en 
respondent berättar om: 
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”…jag försöker ju planera dagarna, men när jag har försökt jobba med ett 
projekt i tre veckor som egentligen skulle ta tre dagar om jag skulle få vara ifred 
men jag får aldrig göra det, för när jag kommer hit så det ringer i telefonen om 
nånting annat som jag måste ta, någon behöver hjälp och då måste jag engagera 
mig i det, och då gick den förmiddagen. Min arbetsdag blir ju trasad sönder av 
sånt här, man får ingen arbetsro att fullfölja det man håller på med, det är mycket 
ryckigt och det blir mycket ineffektivt …” 

Att sakna möjligheten till att själv planera och styra i och över arbetet leder även till att 
respondenterna upplever en stressad arbetssituation, att vara upptagen i andra arbeten är 
inget som accepteras och leder till att respondenterna resignerar, vilket detta citat 
belyser: 

”…ibland får man jobba över hela lunchen och kasta i sig mat på tio minuter för 
då kommer det nån annan som också behöver hjälp med nånting, ja så där är det 
ofta. Försöker man planera och säger att man är fullt upptagen så accepteras inte 
det, det går inte att få hjälp för alla har ungefär lika, det blir en absurd planering, 
det är lika bra att lägga sig på rygg och bara ta dagen som den kommer…” 

Arbetssituationen som respondenterna upplever genom den låga egenkontrollen bidrar 
även till den negativa känslan att arbetstillfredsställelsen och yrkesstoltheten minskar, 
att blir avtrubbad och inte nå upp till de tidsmässiga deadlines som är uppsatta för att 
utföra arbeten är något en respondent berättar om: 

”…man blir avtrubbad men i grunden är det otroligt otillfredsställande därför att 
jag och säkert inga andra heller känner ingen stolthet över att aldrig få leverera i 
tid, aldrig få känna att man är klar, aldrig är ju fel att säga men så ofta, och det 
är inge roligt, det är jättetråkigt men man vänjer sig. Men just det här att 
yrkesstoltheten försvinner på det sättet att man får ju, man brister hela tiden i 
leveranstidpunkten och då tappar man den tillfredsställande känslan för jobbet, 
och det blir tråkigt…” 

Något som respondenterna upplever sig ha är ett bra inflytande över inköp gällande ny 
utrustning, något de beskriver som positivt. De upplever det viktigt att bli tillfrågade 
först då det är dem själva som jobbar med utrustningen, något detta citat belyser: 

”…jag vill ju gärna vara med och styra köp av utrustning in, så det är ju sånt där 
man vill att dem ska komma och fråga om först och det gör dem nu i nästa 99 fall 
av 100 och nog brukar dem lyssna på min åsikt för dem vet vad som händer 
annars, dem vill ju att maskinerna ska gå och då måste dem ju lyssna på dem som 
begriper sig på det…” 

5.3.3 Stöd 

Stödet som respondenterna upplever beskriver dem som bra. De upplever ett bra 
samarbete och de litar mycket på kollegornas åsikter. Olika system finns tillgängliga för 
informativt stöd och även internet används frekvent. Ett stort kontaktnät upplever 
medarbetarna som en stor fördel i sitt arbete då de kan kontakta extern hjälp i vissa 
frågor. En respondent berättar: 

”Kollegor använder jag både som bollplank och ibland involverar jag dem direkt 
i olika projekt för att jag litar ändå jävligt mycket på kollegorna i vissa fall, i 
gruppen så använder man varann, man är beroende av varann för vi täcker upp 
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för varann, vi har en slags helig överenskommelse att vi svarar 24 timmar om 
dygnet om någon ringer. Så kollegorna är ju självklart väldigt viktiga för mig som 
bollplank, även om vi inte tycker likadant så är dem jävligt bra ändå.” 

Ett emotionellt stöd finns också i kollegorna, något som upplevs väldigt personrelaterat 
där respondenterna menar att det finns personer som de väljer att berätta saker för och 
andra som de inte berättar för, det upplever att det finns förtrogna att vända sig till, en 
respondent berättar: 

”…men det finns ju naturligtvis personer som du väljer att diskutera eller berätta 
saker för och vissa som du inte alls vill berätta för, jag tycker ändå att man har 
sina förtrogna som man kan prata med…” 

Feedback och uppmuntran är något som respondenterna ger varandra i sitt dagliga 
arbete och menar att det är i kollegorna de kan spegla sig själv, något detta citat belyser: 

”…vi brukar säga det själv att, fy fan, det där gjorde vi bra, vi uppmuntrar 
varann och ger varann feedback inom gruppen. Alltså det är ju nästan alltid i 
kollegorna kan man spegla sig själv, det är bedrifter vi utför men styrkan är ändå 
att det inom gruppen finns ohyggligt mycket kunskap fast det är spritt på många 
olika områden, men det är en enorm styrka. Det blir en slags egen triumf att 
lyckas med dem projekt som vi driver…” 

Att ge feedback och uppmuntran inom gruppen upplever respondenterna som 
nödvändigt och det upplevs positivt att ge få och uttryckt uppskattning, en respondent 
berättar: 

”…vi brukar säga åt varann när vi har gjort nåt, att det här gjorde vi bra, så vi 
får uppmuntra varann inom gruppen för det är det enda sättet att få uppmuntran. 
Nog måste man försöka uppmuntra varann för ibland gör man det ju faktiskt 
jävligt bra…” 

Feedback och uppmuntran kommer även från medarbetare utanför den egna 
arbetsgruppen, däremot upplever respondenterna att feedback och uppmuntran sällan 
kommer uppifrån, något de belyser genom följande: 

”Dem strör inte rosor omkring sig från chefer och ledning däremot kan man få av 
operatörerna, det händer även om det nu inte är så ofta så händer att man får en 
eloge för det man har gjort men uppifrån är det väl inte, det är lite snålt med det, 
som sagt man är inte så generös med ros, däremot ris kan komma fort men jag 
tror inte att det är unikt för den här arbetsplatsen.” 

Respondenterna beskriver en högt förtroende för den nya underhållschefen och att de är 
förhoppningsfulla inför framtiden, något detta citat belyser: 

”Till den nya underhållschefen har jag mycket tilltro, vi har jobbat ihop med olika 
projekt så jag har stort förtroende för honom.” 

Utifrån respondenternas beskrivningar av sin arbetssituation och den psykosociala 
arbetsmiljön är det skäligt att med stöd av empirin dra slutsatsen att de upplever sig ha 
ett spänt arbete (Karasek och Theorell 1990), det vill säga höga krav och låg 
egenkontroll. Däremot upplever respondenterna ett högt stöd av kollegorna i motsats till 
Karaseks och Theorells (1990) teori. De spända arbetena medför en risk för en sämre 
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psykosocial arbetsmiljö och kan på sikt leda till psykisk eller fysisk ohälsa. Inom de 
spända arbetena finns även de flesta reaktionerna på trötthet, depression och ångest 
(Karasek och Theorell 1990) och tillhör kategorin ”ISO-spända” – arbeten vilka inte är 
att föredra. Med stöd av teorin är kraven som är förknippade med brist på egenkontroll 
inte förknippade med ett ökat lärande och är således inta positiva utmaningar. Karasek 
och Theorell (1990) menar att spänningsdiagonalen utgörs av ökade arbetskrav medan 
egenkontrollen minskar vilket kan leda till en ökad stress. Fokus hamnar på att försöka 
hantera stressen som uppkommer istället för att lägga den på produktionen, vilket även 
styrks av empirin då respondenterna upplever en ökad arbetsbelastning i förhållande till 
en låg egenkontroll, något som yttrar sig genom den stressande och pressad 
arbetssituation som respondenterna beskrivit. Avsaknaden av egenkontrollen som 
respondenterna upplever kan med stöd av teorin bidra till ett icke fungerande skydd mot 
stressens skadeverkningar (Angelöw 2009). Kostenius och Lindqvist menar att stress 
hos medarbetare är ett viktigt tecken på otillfredsställande sociala tillstånd på 
arbetsplatsen, något som empirin styrker genom respondenternas upplevelser av den 
yttre stress och press dem ställs inför i sitt dagliga arbete. Med stöd av empirin visar 
resultatet att den psykosociala arbetsmiljön inte upplevs optimal av respondenterna 
vilket indirekt beskrivs utifrån empirin och upplevs av respondenterna. 

5.3.4 Sjuknärvaro 

Bakgrundsinformationen gällande medarbetarnas sjuknärvaro visade att 4 av 7 svarade 
på frågorna varav samtliga uppgav att de arbetet sjuknärvarande under senaste 12 
månaderna. De vanligaste faktorerna till att arbeta sjuknärvarande visade sig vara den 
höga arbetsbelastningen och tidsmässiga deadlines som styr arbetet och pressen av att 
leverera. En respondent berättar: 

”Det som styr är att vi har för mycket att göra och tidspressen som vi jobbar mot, 
dem tillfällen då man jobbat fast man varit sjuk, man är förkyld har feber, när jag 
gör det då gör jag det därför att jag måste, jag måste, jag måste leverera till dem 
andra och då reser man sig oavsett vad man har, men det är klart man far hit för 
är man borta så blir det bara besvärligare sen, man kämpar och man biter ihop.” 

Respondenterna upplever även att sjuknärvaro i gruppen är vanligt förekommande, de 
upplever inte att det finns några negativa attitydinställningar om någon är 
sjukfrånvarande, det anses vara okej utan det är tidspressen som medarbetarna upplever 
som är avgörande för att arbeta sjuknärvarande. Sjuknärvaro vid beredskap är också 
något som förekommer, något respondenterna berättar om: 

”Om jag har systemberedskap och så blir jag sjuk, då tar jag hellre några 
tabletter och far ut och gör det jag klarar, klarar jag det inte så märker jag ju det. 
Om jag sjukskriver mig så ligger det på mig att engagera någon annan och det är 
enklare att försöka fara fastän man är sjuk och fullfölja den här beredskapen 
ändå.”  

Andra faktorer som uppgavs vara bakomvarande till att arbeta sjuknärvarande är att 
arbetsuppgifterna kräver deras närvaro, även om de har en kollega som fungerar som en 
backup. Även inbokade möten och besök är något som respondenterna berättar om: 

”Många gånger kan det vara att det är beställt hit folk och det kan vara en sån 
sak som gör att jag också kommer och jobbar fast jag skulle ha stannat hemma, 
för även om vi täcker upp för varann så är vi inte insatt i detalj så då blir det att 
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man åker ut fast man skulle kanske ha varit hemma, arbetsuppgifterna har krävt 
oss närvarande och jag tror det är många av kollegorna som kommer just för 
det.” 

Utifrån empirin visar det sig tydligt att den psykosociala arbetsmiljön påverkar 
respondenterna till att arbeta sjuknärvarande. Kombinationen av höga krav och låg 
kontroll upplevs vara en påfrestande arbetssituation där respondenterna trots detta 
trivs bra på arbetet genom att de upplever sig ha ett bra stöd i kollegorna inom 
gruppen. Den psykiska pressen upplever respondenterna som hög då medarbetare 
utanför den egna gruppen pressar och stressar respondenterna till att arbeta hårdare 
för att hinna med de deadlines som är uppsatta för dem olika uppdragen, vilket också 
visade sig vara en påverkande faktor till den rådande sjuknärvaron. De trivs bra på 
jobbet trots att de upplever sig sakna arbetstillfredsställelse vilket leder till en 
minskad yrkesstolthet. Respondenterna beskriver gruppen som enhetlig och som ett 
tight team vid yttre hot, vilket de från grunden menar är något väldigt starkt och 
positivt och som bidrar till att de trivs bra med varandra. 

5.4 Sammanfattande resultat 

Resultatet visar att samtliga undersöka arbetsgrupper upplever att den psykosociala 
arbetsmiljön direkt påverkar sjuknärvaron. Detta då faktorer som hög arbetsbelastning, 
att arbete samlas på hög, lojalitet mot kollegor samt svårigheten för andra att ta över 
visade sig vara avgörande för respondenterna att arbeta trots sjukdom. Faktorer som 
även visat sig vanligt förekommande bland tidigare studier som är gjorda i ämnet av 
bland annat Hansen & Andersen (2008). Andra faktorer som att arbetsuppgifterna 
kräver medarbetarnas närvaro, rädsla att missa något roligt, tidsmässiga deadlines och 
pressen av att leverera i tid visade sig också påverka sjuknärvaron, vilket även Hansen 
& Andersens (2008) studier visade då de undersökte arbetsfaktorer förknippade med 
sjuknärvaro. Resultatet visar att de teoretiska begreppen arbetskrav, egenkontroll och 
stöd, som utgjort grunden för studien skiljer sig åt mellan respondenterna, något som 
beror på vilken arbetsgrupp de tillhör. Genom Karaseks och Theorells modell kan även 
den positiva och negativa stress som respondenterna upplever förklaras likväl som den 
speglar den upplevda psykosociala arbetsmiljön. Teknikavdelningen upplever en positiv 
stress genom de höga kraven och den höga egenkontrollen vilket gynnar lärandet och 
utvecklandet. Planerarna och teknikerna upplever däremot en negativ stress genom de 
höga kraven och den låga egenkontrollen vilket även påvisar en upplevd känsla av 
sämre psykosocial arbetsmiljö i jämförelse med just teknikavdelningen. Kostenius och 
Lindqvist (2010) menar att stress hos medarbetare är ett viktigt tecken på 
otillfredsställande sociala tillstånd på arbetsplatsen. Vilket empirin styrker genom 
respondenternas upplevelser genom avsaknad av inverkan över utförandegrupperna 
samt den yttre stress och press dem ställs inför i sitt dagliga arbete avseende planerarna 
respektive teknikerna. 

Likt arbetsmiljöundersökningarna som Statistiska Centralbyrån genomför på uppdrag av 
Arbetsmiljöverket visar studien att ett bristande stöd från chefer och ledning upplevs av 
respondenterna gällande underhållsgruppen. Däremot visar studien att respondenterna 
upplever ett högt stöd och en hög uppmuntran i och av medarbetare och kollegor till 
skillnad från arbetsmiljöunderökningen där resultatet visade att 13 procent av kvinnorna 
respektive 19 procent av männen upplevde bristande stöd och uppmuntran från 
arbetskamrater då arbetet var svårt. Vidare liknelser är dem höga arbetskraven där 32 
procent av männen i arbetsmiljöundersökningen uppgav att arbetet var psykiskt 



45 
 

påfrestade, vilket även respondenterna avseende teknikergruppen i min studie upplever 
med stöd av empirin då de upplever en hög yttre psykisk press och stress från andra 
medarbetare utanför den egna arbetsgruppen.  

Sammanfattningsvis kan de huvudsakliga resultaten som framkommit genom studien 
beskrivas genom att respondenterna upplever sin arbetssituation utifrån höga krav, en 
hög arbetsbelastning och tidvis som mycket stressigt. Egenkontrollen varierar 
beroende på undersökt arbetsgrupp och stödet från medarbetare inom de egna 
arbetsgrupperna upplevs som högt. De hinder som upplevs gällande egenkontrollen 
är främst för planerarna i form av avsaknad av inverkan över utförandegrupperna 
samt teknikerna som styrs av det oväntade vilket gör det svårt för dem att planera och 
styra i och över sitt arbete. En svårighet med att få stöd från externa avdelningar 
inom verksamheten förekommer också, något som upplevs bero på att övriga 
kollegor inte har problematiken klar för sig i vissa situationer som de närmsta 
medarbetarna i arbetsgrupperna har samt att det upplevs finnas väggar mellan olika 
avdelningar, en ”vi och dem”- känsla, som upplevs försvåra stödet från de externa 
avdelningarna. I övrigt trivs respondenterna på arbetsplatsen och upplever 
arbetsklimatet som bra samt att de har bra arbetskamrater. 
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6. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka om och hur den psykosociala arbetsmiljön 
påverkar medarbetarna till att arbeta sjuknärvarande. Vid studiens genomförande har jag 
utgått från följande frågeställningar: Hur upplever de anställda sin arbetssituation i 
förhållande till den psykosociala arbetsmiljön på verksamheten? Hur upplever de 
anställda egenkontroll, krav och stöd i sitt arbete? Vilka hinder/möjligheter upplever de 
anställda sig ha i att kunna påverka faktorerna kontroll, krav och stöd i sitt arbete?  

Resultatet visar att respondenterna upplever sig trivas bra på arbetsplatsen trots att den 
psykosociala arbetsmiljön inte är optimal, studien visar också att den psykosociala 
arbetsmiljön direkt påverkar den rådande sjuknärvaron på samtliga undersökta 
arbetsgrupper, något som presenteras nedan utifrån studiens teoretiska begreppsram i 
förhållande till sjuknärvaron. Detta för att tydligare påvisa den problematik som studien 
resulterat i samt för att uppnå en ökad förståelse för läsaren. 

6.1 Arbetskrav i förhållande till sjuknärvaro 

En viktig faktor för den psykosociala arbetsmiljön är de arbetskrav som ställs på 
medarbetarna. Resultatet visar att de höga kraven och varierande arbetsuppgifterna 
upplever några av respondenterna som roliga och menar att det är sammankopplat med 
den egna personliga utvecklingen, vilket dem anser vara viktigt. De höga kraven och 
den höga arbetsbelastningen är något som är sammankopplat med den rådande 
sjuknärvaron. Som den tidigare forskningen genomförd av Hansen och Andersen (2008) 
även visat, resulterade min studie i att arbetsfaktorer är förknippade med den rådande 
sjuknärvaron, detta genom faktorer som hög arbetsbelastning, att arbete samlas på hög, 
lojalitet mot kollegor samt svårigheten för andra att ta över. Även faktorer som att 
arbetsuppgifterna kräver medarbetarnas närvaro, rädsla att missa något roligt, pressen 
av att leverera i tid och tidsmässiga deadlines visade sig också påverka sjuknärvaron. 
Tidspressen i olika former visade sig även vara den arbetsfaktor som var den mest 
inflytesrika faktorn till sjuknärvaro enligt Hansen och Andersens (2008) studie, vilket 
även min studie visar gällande teknikerna. Respondenterna gällande teknikergruppen 
menar att den höga tidspressen de arbetar mot ofta är bristande, det vill säga att de 
upplever sig brista i leveranstidspunkten, något som medför en minskad 
arbetstillfredsställelse och en minskad yrkesstolthet vilket även bidrar till en försämrad 
psykosocial arbetsmiljö. Resultatet pekar på att den upplevda personalbristen gällande 
underhållsgruppen även kan spela in på sjuknärvaron. Detta då respondenterna upplever 
en för hög arbetsbelastning i förhållande till mängden personal, något som föranleder 
sjuknärvaron i den mån att medarbetare får en ökad arbetsbelastning vid sjukfrånvaro då 
uppgifterna samlas på hög vilket i sin tur föranleder en stress hos medarbetarna. Frågan 
som bör ställas är om arbetet behöver omorganiseras eller mer personal behöver 
anställas, detta i syfte att förbättra den psykosociala arbetsmiljön för planerarna och 
teknikerna. 

6.2 Egenkontroll i förhållande till sjuknärvaro 

En annan viktig faktor för en bra psykosocial arbetsmiljö är att medarbetarna ges 
möjlighet till egenkontroll, vilket innebär att planera sina arbetsuppgifter, ha inflytande 
och kunna påverka sitt arbete. Studien visar att större delen av medarbetarna på 
verksamheten som jag undersökte upplever sig ha en bra egenkontroll. De anser att de 
har möjlighet att påverka sitt dagliga arbete och upplevde sig kunna planera sina dagar. 
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Resultatet visar att inflytande i olika former upplevs viktigt av respondenterna vilket 
även leder till en upplevd känsla av en tillfredsställande psykosocial arbetsmiljö. 

Den bristande egenkontrollen upplevas av planerarna samt teknikerna. Detta då 
planerarna saknar möjlighet att kunna påverka utförandegrupperna samt teknikerna som 
styrs av det oväntade och påverkas av en hög yttre press. Respondenterna menar att de 
försöker arbeta efter en struktur och planera sina dagar men planeringen faller ofta då de 
oväntade händelserna styr respondenternas arbetssituationer, något som också skapar en 
stress hos medarbetarna. Stressen som respondenterna upplever genom de höga kraven 
och den låga egenkontrollen resulterar i en negativ stress, något som Kostenius och 
Lindqvist (2010) menar är ett viktigt tecken på otillfredsställande sociala tillstånd på 
arbetsplatsen. Egenkontrollen spelar också en roll i den rådande sjuknärvaron då 
respondenterna i vissa fall inte har möjlighet att planera och styra i och över arbetet utan 
styrs av det oväntade och av att arbeta mot deadlines. 

6.3 Stöd i förhållande till sjuknärvaro 

Gällande stödet är det främst i form av negativa attityder till sjukfrånvaro från ledning 
och medarbetare som är bakomliggande till sjuknärvaron på teknikavdelningen, där ser 
respondenterna en attitydförändring som nödvändig. Underhållsgruppen upplever inte 
att några negativa attityder till sjukfrånvaro från ledningen förekommer. I övrigt 
upplevs stödet som bra och högt av medarbetare inom de egna arbetsgrupperna och i 
viss mån av övriga kollegor. Resultatet visar att de svårigheter som finns med stödet är 
stödet från externa avdelningar. Detta då medarbetare i vissa situationer inte är 
införstådda med den problematik som råder samt upplevelsen av att det finns väggar 
mellan olika avdelningar och ett ”vi och dem”- tänk förekommer. 

6.4 Avslutande diskussion 

Den tidigare forskningen genomförd av Gunnar Bergström et al. (2000) vid Karolinska 
institutet visar att sjuknärvaro är en hälsorisk genom att framtida sjukdomsrisk ökar. 
Därför borde min studie vara av intresse för verksamheten i syfte att försöka åtgärda 
den sjuknärvaro som idag förekommer men även för att förhindra framtida besvär hos 
medarbetarna och för verksamheten i sig genom att ett ökat antal sjukskrivningar kan 
komma att existera längre fram i tiden. Studien borde även vara av intresse för 
verksamheten genom att utifrån detta förbättra arbetsmiljön och på så sätt även stärka 
arbetsmiljön som konkurrensmedel, något som verksamheten anser vara en strategisk 
och viktig fråga. Intressant vore även fortsatta studier gällande övriga avdelningar och 
arbetsgrupper för att undersöka eventuell sjuknärvaro vidare, i synnerhet den 
arbetsgrupp som valdes bort där en misstanke om sjuknärvaro fanns. Likaså vore studier 
gällande den dolda sjukfrånvaron intressant att undersöka i syfte att se om, och hur stort 
mörkertal som kan finnas då antydningar till detta fenomen framkom under arbetets 
gång. Om möjlighet fanns att över en längre tid studera det hälsofrämjande 
arbetsmiljöarbetet med hjälp av hälsobokslut i syfte att se vilka långsiktiga investeringar 
som på sikt skulle kunna ge verksamheten ekonomisk utdelning vore även intressanta 
att genomföra. Något som Liukkonens arbetslivsforskning visar sig möjliggöras genom 
att sammankoppla hälsofrågor med verksamhetens ekonomiska resultat. Fortsatta 
studier gällande handling och handlingsutrymme hade varit intressant att genomföra 
utifrån Gunnar Aronssons teori gällande det subjektiva och objektiva 
handlingsutrymmet som han menar medför negativa effekter av olika slag gällande 
prestation, strategier och belastning. Detta då jag hittade tendenser till detta i studiens 
slutskede. 
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Den kvalitativa metod som jag har använt i studien har varit fördelaktig för att nå fram 
till respondenternas upplevelser. Att jag varit på plats i verksamheten under studiens 
gång kan genom Miles och Hubermans (1994) teori betraktas som en långvarig kontakt 
med det fält jag studerat. Däremot hade jag kunnat genomföra observationer av det 
dagliga arbetet för att skapa en ännu högre nivå av förståelse för respondenternas 
upplevelser. Även gruppintervjuer hade kunnat tillföra mer djup i studien där 
respondenterna hade haft möjlighet att diskutera sina upplevelser mer fritt med 
varandra. Att intervjua fackliga representanter hade även kunnat tillföra studien en 
ytterligare dimension. 

Validitet handlar om att mäta det som är avsett att mäta, jag menar att jag hela tiden har 
följt mitt syfte och mina forskningsfrågor vilket har lett fram till en hög validitet. 
Reliabiliteten som handlar om trovärdighet är också hög då informationen kommer från 
källor med erfarenhet och källorna upplevdes trovärdiga och ärliga i sina svar. 
Respondenterna har även varit öppna i sina svar och berättat om de för- och nackdelar 
som de upplever kring dessa frågor. Genom den metodtriangulering som jag använt mig 
av under studien borde resultatet stärkts ytterligare då konstaterandet genom mina 
oberoende mätningar överensstämmer med varandra. Reliabiliteten borde även vara hög 
då jag ser till tidigare forskning inom området, bland annat då Hansen och Andersens 
(2008) forskning visar att ett samband mellan sjuknärvaro och psykosocial arbetsmiljö 
finns. Genom respondentundersökningen som genomfördes borde validitet och 
reliabilitet stärkas ytterligare då respondentundersökningar handlar om att beskriva och 
förklara hur och varför de olika arbetsgruppernas svar skiljer sig åt (Esaiasson et al. 
2009), vilket är något som min studie även uppvisar. Det slumpmässiga urvalet som 
användes vid förfrågning av intervjuer har en egenskap av att medföra en, i mindre 
format, bra avbildning av den helhet som undersöks vilket även borde stärka 
reliabiliteten och validiteten gällande studien ytterligare då respondenternas upplevelser 
av sjuknärvaron genom empirin påvisar hur verkligheten ser ut (Esaiasson et al. 2009).  

Jag menar att det syfte och de forskningsfrågor som ligger till grund för studien har 
uppfyllts. Detta för att jag har förankrat mina slutsatser i den teori som jag har använt 
mig av under studiens gång samt att jag haft den teori som är använd i åtanke genom 
hela studieprocessen. Trots att jag funnits på plats hos verksamheten under hela 
uppsatsens process har jag varit lojal till min studie. Jag har själv fattat de slutgiltiga 
besluten allt eftersom processen fortskridit och använt min kontaktperson på 
verksamheten som ett bollplank för mina idéer. Att jag funnits på verksamheten ser jag 
endast till min fördel då jag har varit nära fältet som jag studerat och haft både 
respondenter och övriga medarbetare, bland annat verksamhetens arbetsmiljöingenjör 
och informatör, lättillgängliga för uppföljningar och stöd i oklarheter och funderingar. 
Jag har inte heller låtit mig påverkas trots att jag upplevt mig vara ”en” med 
arbetsgruppen på personalavdelningen, vilket jag även anser att mitt resultat påvisar och 
speglar då jag genom respondenternas beskrivningar återgett deras upplevelser av 
sjuknärvaron och den psykosociala arbetsmiljön. Jag har inte heller varit verksamheten 
partisk genom att försköna några resultat utan har hela tiden strävat efter att visa och 
framställa den verklighet som respondenterna upplever. Jag anser att min studie ger en 
bra bild av sjuknärvaron och den psykosociala arbetsmiljön för dem undersöka 
arbetsgrupperna på verksamheten. Studien har även gett mig en större inblick i dessa 
områden och en större förståelse för vikten av arbetskrav, egenkontroll och stöd. 

Det som förvånade mig under studiens gång var respondenternas företagshjärta samt 
lojaliteten mot medarbetare, viljan att ställa upp för varandra och för verksamheten. 
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Trots att många av respondenterna inte upplever den psykosociala arbetsmiljön som 
optimal trivs de på arbetsplatsen. Detta genom trevliga arbetskamrater, en bra jargong 
med högt till tak och mycket skämt, något som jag anser vara sammankopplat till 
rubriken, svaret finns på arbetsplatserna, där finns både roten till det onda och nyckeln 
till det goda.  
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8. Bilagor 
 

8.1 Informationsbrev till respondenter 

Hej! 

Jag heter Jenni Yli och läser mitt sista år på sociologiprogrammet med inriktning mot 
Personal- och arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Jag arbetar nu med min C-
uppsats och ska studera sjuknärvaro i relation till den psykosociala arbetsmiljön. Syftet 
med studien är att undersöka hur och om sjuknärvaron påverkas av den psykosociala 
arbetsmiljön.  

För att samla in bakgrundsmaterial kommer jag att skicka ut ett mail med två frågor till 
berörda personer, där jag gärna önskar svar från samtliga. Kompletterande intervjuer, 
ungefär 3-4 stycken, kommer även att genomföras vid respektive avdelning i syfte att 
komma åt era synpunkter och upplevelser men även för att tillföra mer djup till studien. 

Intervjuerna beräknas till omkring 30-60 minuter och kommer att spelas in på 
bandspelare vilket underlättar vid bearbetning, för vidare analys i skriftlig form. Datan 
från intervjuerna kommer endast att bearbetas och analyseras av mig och förvaras så att 
ingen obehörig har tillgång till det. Ljudinspelningar och skriftligt material från 
intervjuerna kommer att raderas direkt efter avslutad och examinerad studie. Datan 
kommer att användas endast i forskningssyfte. Intervjuer och datainsamling är planerad 
att genomföras under veckorna 11 och 12 (14-25/3), eventuella förändringar kommer att 
meddelas. 

Jag kommer även att följa de forskningsetiska kraven som utgörs av informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
innebär att samtliga berörda parter till forskningen ska informeras gällande forskningens 
syfte samt vad det innebär för dem som deltagande. Samtyckeskravet utgörs av 
deltagarnas rätt att själv bestämma över sin medverkan och rätten till att avbryta 
densamma när som helst under arbetets gång. Om en eller flera deltagare väljer att 
avbryta sin medverkan får inte den insamlade datan från dessa deltagare användas i 
studien. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska ges anonymitet samt att den 
insamlade datan ska förvaras ofrånkomligt från obehöriga.  Nyttjandekravet utgörs av 
att den insamlade datan endast får användas enligt studiens syfte. 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig. 

Studien kommer att sammanfattas i en C-uppsats vilken examineras vid universitetet. 

Tack för din medverkan! 

Kontakt: 
Jenni Yli  jenyli-8@student.ltu.se, tel.nr. ***-*** ** ** 

Handledare: 
Karolina Parding karolina.parding@ltu.se, tel.nr. ****-** ** ** 
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8.2 Bakgrundsinformation 

Hej! 

Jag behöver din hjälp för att samla in bakgrundsinformation till min C-uppsats gällande 
sjuknärvaro i förhållande till den psykosociala arbetsmiljön. För att hjälpa mig behöver 
du endast svara på dessa två nedanstående frågor och skicka svaret till mig på mailen. 
Ditt deltagande är helt anonymt och kommer inte att framgå någonstans i arbetet. 

Syftet med deltagandet är endast till för att se hur sjuknärvaron ser ut på din avdelning. 

FRÅGA 1: 
Har du gått till arbetet det senaste året trots att du borde ha sjukskrivit dig? (vid 
tillexempel feber, influensa, migrän osv) 

FRÅGA 2: 
Vilken eller vilka är de främsta skälen till att du gått till arbetet trots att du borde ha 
sjukskrivit dig? (tillexempel att arbetsuppgifterna kräver min närvaro, negativ attityd till 
frånvaro från ledningen, negativ attityd till frånvaro från medarbetare, har inte råd att 
vara sjukskriven, lojalitet mot kollegorna som annars hade fått göra mitt arbete. Om 
annat, ange gärna vad). 

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 
Jenni Yli 
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8.3 Intervjuguide 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

1) Vad har du för uppgifter på företaget, kan du beskriva ditt arbete? 
2) Hur länge har du arbetat här? 
3) Vilken utbildning har du? 
4) Hur upplever du arbetsmiljön rent generellt? (styr mot den psykosociala arbetsmiljön) 

Krav: 

1) Beskriv de arbetskrav som ställs på dig som planerare/operatör/tekniker? 
2) Hur upplever du din arbetsbelastning? 
3) Hur upplever du arbetstempot? 
4) Finns det några faktorer orsakar stress på er arbetsplats? 

- Om ja, vilka? 
- Om nej, vad tror du det kan bero på? 

5) Hur upplever du dina arbetsuppgifter, varierande eller upprepande? 
6) Upplever du att dina arbetskrav och din arbetssituation kan bidra till stress? 

- Om ja, på vilket sätt? 
- Om nej, vad tror du det beror på? 

7) Är du ensam ansvarig för alla eller vissa av dina arbetsuppgifter? 
- Om ja, hur upplever du att det påverkar dig? 
- Om nej, hur ser ansvarsfördelning och samarbete ut? 

8) Vilka befogenheter till att fatta beslut har du i ditt arbete gällande ditt 
ansvarsområde/arbetsuppgifter?  

9) Tror eller tycker du att din syn är representativ för arbetsplatsen, rent generellt, 
hur går snacket kring dessa frågor? (bara för att spekulera) 

Kontroll: 

1) Vad har du för möjligheter, och hur ser möjligheterna till kontroll ut? 
2) Upplever du att kontrollen som du har och får räcker till för att du ska känna dig 

tillfredställd med arbetet du utför? 
- Om ja, på vilket sätt? 
- Om nej, vad skulle kunna förändras? 

3) Vad innebär inflytande över arbetsuppgifter för dig? 
4) Hur upplever du att du kan påverka och ha inflytande över dina arbetsuppgifter? 
5) Upplever du att förändringar behöver göras inom ramen för egenkontroll? 

- Om ja, hur önskar du att det såg ut? 
- Om nej, motivera. 

6) Tror eller tycker du att din syn är representativ för arbetsplatsen, rent generellt, 
hur går snacket kring dessa frågor? (bara för att spekulera) 
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Stöd: 

1) Om du behöver stöd i form av hjälp/assistans i ditt arbete, hur går du då tillväga? (saker, 
verktyg eller information) 

2) Kan du beskriv det stöd som du får i ditt arbete, av kollegor, chefer, ledning? 
3) Upplever du att ledningen känner till och förstår dina behov i arbetet? 

- Om ja, på vilket sätt? 
- Om nej, motivera. 

4) Hur upplever du arbetsklimatet på arbetsplatsen? 
5) Hur upplever du stämningen kollegor emellan? 
6) Hur upplever du stämningen kollegor – ledning emellan? 
7) Hur upplever du stödet från arbetskamrater? (hjälpa varandra, feedback, uppmuntran) 
8) Upplever du att du har tillräckliga och rätta resurser till ditt förfogande för att 

kunna utföra dina arbetsuppgifter? 
- Om ja, utveckla. 
- Om nej, vad skulle kunna förbättras? 

9) Om en situation skulle uppkomma där du behöver stöd från någon, upplever du 
att det är lätt att komma i kontakt med kollegor/chef/arbetsledare? 
- Om ja, berätta. 
- Om nej, på vilket sätt? 

10) Tror eller tycker du att din syn är representativ för arbetsplatsen, rent generellt, 
hur går snacket kring dessa frågor? (bara för att spekulera) 

Sjuknärvaro: 

1) Har du under senaste året gått till arbetet trots att du egentligen borde ha 
sjukskrivit dig? (vid feber, influensa, migrän ) 

2) Vilka faktorer var avgörande för dig att komma till arbetet trots sjukdom? 
3) Ser du att det finns någon sjuknärvaro på din avdelning? (feber, influensa, 

migrän) 
- Om ja, vad tror du i så fall att det kan bero på? 
- Om nej, vad tror du i så fall att det kan bero på? 

4) Upplever du att förhållandet till dina kollegor påverkas genom att du gått till 
arbetet trots sjukdom? 
- Om ja, på vilket sätt? 
- Om nej, vad tror du det kan bero på? 

5) Upplever du att förhållandet till arbetsledare/chefer påverkas genom att du gått 
till arbetet trots sjukdom? 
- Om ja, på vilket sätt? 
- Om nej, vad tror du det kan bero på? 

6) Hur ser attityderna ut, rent generellt, till att arbeta sjuknärvarande på 
avdelningen? 

7) Finns det något som du tycker kan förbättras med er psykosociala arbetsmiljö? 
8) Finns det något annat som du vill tillägga som vi inte har pratat om? 
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8.4 Intervjuinformation 

Hej NN 

Jag vill börja med att tacka för visat intresse. 

Syftet med intervjun är att försöka fånga dina upplevelser kring frågorna gällande 
sjuknärvaron och den psykosociala arbetsmiljön. Du har rätt att avbryta din medverkan 
när som helst under arbetets gång och då kommer inte den insamlade informationen att 
användas i arbetet. Din medverkan kommer vara helt anonym och ditt namn kommer 
inte att framgå någonstans i arbetet. 

Intervjun kommer att spelas in på bandspelare för att underlätta vid transkribering samt 
analys, den kommer även att förvaras ofrånkomligt från obehöriga och kommer endast 
att användas i studiens syfte. 

Om något känns oklart eller om du har övriga frågor är du välkommen att kontakta mig, 
du når mig på mailen eller på telefon ***-*** ** **. I annat fall ses vi den (dag och tid 
för bokad intervju) 

Med vänliga hälsningar 

Jenni Yli 

8.5 Analysunderlag för Teknikavdelningen 

Första gallringen av intervjuanalys; Teknikavdelningen 

Höga arbetskrav, Hög egenkontroll, Mycket egenkontroll, Fri planering av arbetsdag 
Bra och mycket stöd, Egna prioriteringar, Stressigt Frihet i arbetssätt, Hög 
arbetsbelastning, Bra arbetsklimat, Bra trivsel, Trevliga medarbetare, Svårigheter med 
stöd, vem fråga, (kollegor upptagna och stressade), Tidsbrist, Varierande 
arbetsuppgifter, Arbetsplikt, Arbetsuppgifter samlas, Ökad trivsel, Stressigt, Förändra 
psykosociala miljön, Hög arbetsbelastning, Grupper/beteenden, Arbetsbelastning styr, 
Friskvårdstimme, Försämring av företagshälsovård, Företagsträning, Jättebra 
arbetsmiljö, Föreläsningar/kurser (mjuka), Hjälpmedel som behövs, Höja 
arbetsmoralen, Anpassa arbetstider, Ökad arbetsbelastning, Lättsam jargong, 
Företagshjärta/ställa upp, Mycket skämt, Egen utveckling, Samarbete/hjälpas åt, Inga 
grupperingar, eller vi och dem, Tillfredsställande arbete, Trivs på arbetet, Mycket eget 
ansvar, Hinder, Bra arbetsklimat, För sociala, Hård och hjärtlig jargong, Stressad ofta, - 
Roligt jobb, Ingen arbetsro, Medarbetarsamtal, Hög arbetsbelastning, Karensdag, Stort 
ansvar, Ändra syn på varandra, Uppdelat ansvar, Gruppsammanhållning, Bra stöd, Bra 
arbetskamrater, Stort nätverk, Högt till tak, Varierande arbetsuppgifter, Mycket skämt, 
Stora möjligheter att styra i och över arbete, Varierande arbetstempo. Tillfredsställande, 
Fri arbetsplanering, Viktigt med inflytande i arbetsuppgifter, 
Instrumentellt/emotionellt/socialt stöd, Får det stöd som behövs i arbetet, Mycket 
klyschor, Bra instrumentellt stöd, Arbete samlas på hög, Organisatoriskt inga hinder, 
perifera avd. där stöd kan bli hinder, Hög arbetsbelastning, Varierande arbetsuppgifter, 
Bra arbetsklimat, Bra trivsel, Bra och öppen stämning, Lätt att samarbeta, 
Kvartalsrapporthysteri, Bra med FB, Ekonomiskt tänk, Hög sjuknärvaro, Kontaktnät, 
Mer friskvård, Bra stöd, Stresshantering, Bra stämning i arbetsgrupp, Mer uttalade 
ambitioner, Arbete samlas på hög, Högra yttre krav, Sjuknärvaro, Höga arbetskrav, 
Arbeta hemifrån, Hög arbetsbelastning, Negativa attityder till sjukfrånvaro från, 
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medarbetare och ledning, Stress och press, Högt arbetstempo, Attitydinställning, 
Prioritera uppgifter, Attitydförändring, Negativt med nej till uppgifter, Mer friskvård, 
Varierande arbetsuppgifter, Arbeta mer förebyggande, Upprepande arbetsmoment, 
Sporra medarbetarna, Hög egenkontroll, Periodvis hög och låg arbetsbelastning, 
Stresshantering, Arbetsrotation, Återhämtning, Rådgivning i olika frågor, Hjälp och 
stöd i friskvården, Helhetstänk med friskvården, Hjälp av sjukgymnaster + ergonomer, 
Sämre prestationer, Risk för smitta hos medarbetare, Bra påverkansmöjligheter och 
inflytande. 

Andra gallring av intervjuanalys; Teknikavdelningen 

Arbetskrav:  
Höga arbetskrav, hög arbetsbelastning, stressigt, varierande uppgifter, varierande 
uppgifter, ökad arbetsbelastning, egen utveckling, varierande arbetstempo, 
tillfredsställande arbetsuppgifter, hög arbetsbelastning, varierade arbetsuppgifter, höga 
yttre krav, höga arbetskrav, tillfredsställande uppgifter, högt arbetstempo, stress och 
press, varierade arbetsuppgifter, upprepande moment, periodvis hög och låg 
arbetsbelastning, ansvar. 

Egenkontroll: 
Mycket egenkontroll, eget ansvar, fri arbetsplanering, hög egenkontroll, fri planering av 
arbetsdag, egna prioriteringar, frihet i arbete, hög egenkontroll, prioritera uppgifter, stort 
ansvar, uppdelat ansvar, stora möjligheter att styra i och över arbetet, viktig med 
inflytande, bra påverkansmöjligheter, bra möjligheter till inflytande, bra med frihet som 
ges, fritt att planera dagarna, mycket eget ansvar, fritt under ansvar. 

Stöd: 
Mycket och bra stöd, bra stöd, ibland svårt med stöd, kollegor upptagna + stressade, 
samarbete/hjälps åt, bra arbetskamrater, får det stöd som behövs i arbete, bra 
gruppsammanhållning, bra instrumentellt stöd, lätt att samarbeta, bra stämning i 
arbetsgrupp, bra stöd, trevliga medarbetare, får alla hjälpmedel som behövs. 

Sjuknärvaro: 
Tidsbrist, arbetsplikt, uppgifter samlas på hög, sjuknärvaro på avdelning, 
arbetsbelastning styr, karensdag, arbete samlas, företagshjärta, stress med sjukfrånvaro, 
negativa attityder till sjukfrånvaro från medarbetare och ledning, risk för att smitta 
andra, hög sjuknärvaro på avdelningen, negativa attityder till sjukfrånvaro. 

Sammanställning av intervjuanalys; Teknikavdelningen 

Arbetskrav: 
Höga arbetskrav, hög arbetsbelastning, stress, varierande uppgifter, egen utveckling, 
tillfredsställande arbetsuppgifter, varierande arbetstempo, negativt om nej till vissa 
uppgifter, högt arbetstempo, upprepande arbetsmoment, periodvis hög och låg 
arbetsbelastning. 

Egenkontroll: 
Fri arbetsplanering, mycket egenkontroll, mycket eget ansvar, egna prioriteringar, stora 
möjligheter att styra i och över arbetet, bra påverkansmöjligheter, bra möjligheter till 
inflytande. 
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Stöd: 
Bra stöd, bra samarbete inom avdelningen, alla hjälpmedel som behövs, ibland svårt 
med stöd när kollegor är upptagna och stressade, ibland svårt med stöd när perifera 
avdelningar inte har problematiken klar för sig. 

Sjuknärvaro: 
Arbetsuppgifter samlas på hög, tidsbrist, stressigt att vara sjukfrånvarande, negativ 
attitydinställning till sjukfrånvaro från medarbetare och ledning, 
arbetsplikt/företagshjärta, karensdag. 

Generellt: 
Bra trivsel, bra arbetsklimat, roligt jobb, högt till tak med mycket skämt, bra jargong, 
inga grupperingar, bra och öppen stämning, bra med FB (förbättrande åtgärder). 

Höga krav + hög egenkontroll + bra stöd = aktiva arbeten 
(Karasek och Theorell, 1990 s. 35) 
 

8.6 Analysunderlag för underhållsgruppen; Planerare 
 

Första gallringen av intervjuanalys; Underhållsgruppen; Planerare 

Okej arbetsmiljö, Arbetsuppgifter kräver närvaro, Olika styrningsregler, Svårt för annan 
att täcka upp, Otydliga uppdrag, Sjuknärvaro i arbetsgruppen, För övergripande 
befattningsbeskrivning, Bättre kontakt med vissa än andra, Ostruktur i arbetet, Osynkad 
befattningsbeskrivning till organisation, Otydliga direktiv, Mer struktur, Mer 
föreläsningar/utbildningar, Vet ej arbetskraven, Tekniska utbildningar, Otydliga krav, 
Seminarium/underhållsmässor, Frustrerande situation, Stresshantering, Mer struktur i 
arbetet, Förhoppningsfull i och med ny VD, Problematik i jobbet, Bra samarbete, Trivs 
på arbetsplatsen, Mycket personrelaterat, Bra samarbete, Backup under 
semester/ledighet, Konflikter ibland om uppgifter, Lite väl stressigt, Endast män, Trivs 
ganska bra, Blandade åldrar, Ökad arbetsbelastning, Bruksmentalitet, Höga arbetskrav, 
Inga uttalade arbetskrav, Hög arbetsbelastning, Varierande arbetstempo, Projektarbete, 
Stressigt, Stresstålig, Haverier skapar stress, Ta jobbet med sig hem, FU arbete 
åsidosätts, Styra arbetstempo till viss del, Tydliga mål, Färre möten, Nedbrutna mål 
istället för takvärden, Både varierande och upprepande arbetsuppgifter, Ineffektivitet, 
Lågt stöd från utförandegrupper, Ensam ansvarig, Både varierande och upprepande 
arbetsuppgifter, Skapar positiv och negativ stress, Haverier leder till stress, Ensam 
ansvarig för planering, Fria befogenheter, Inte ansvarig för utförande av jobb som 
planeras, Hög + låg egenkontroll, Företagshjärta, Hög egenkontroll, Bra påverkan och 
inflytande i arbetssituationen, Fria händer, För hög egenkontroll, Utöka FU-arbetet, 
Blandat inflytande, För lite personal, Bra stöd, Stort kontaktnät, Konflikter med 
utförandegrupper, Bra stöd, Släpande jobb, Kräver feedback/uppmuntran, För små 
befogenheter, Dåligt med feedback/uppmuntran, Lätt med kontakt för stöd, Snälla 
medarbetare, Sjuknärvaro, Högt till tak, Kan prata med varandra om vad som helst, För 
lite personal, Mer uträttat med mer personal, Sker lite gällande personalbristen, Inga 
problem att få stöd, Sjuknärvaro, Arbetsuppgifter kräver närvaro, Ser ej sjuknärvaro på 
avdelning, Mer utbildningar och kurser, Ökade trivselaktiviteter, Stresshantering, 
Personalbrist största problematiken, För heltäckande befattningsbeskrivning, För 
övergripande befattningsbeskrivning, Ökad arbetsbelastning sedan nedskärningar, Ej 
fullt stöd i organisationen, Projektarbete, Kamratliga, Otydliga mål, Moment 22, Mer 
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FU arbete, För lite påverkan över jobb som ska utföras, Frustrerande situation, 
Samklang saknas i org med FU, Otydliga mål, Årsstopp stressiga, Blir avtrubbad av 
saknaden av påverkansmöjligheter, Ineffektivitet , ”Slå skallen blodig”, Ensam 
ansvarig, Blandat inflytande, Bra stöd, Konflikter, Ofta släpande jobb, Moment 22, 
Förhoppningsfull med ny VD, Målstyrt arbete, För små befogenheter, Säker arbetsplats, 
Tuffa miljöer, Högt säkerhetstänkande, Kan ej påverka utförandegrupper, Otydliga mål, 
För stora mål, Bryta ner till delmål, Mer FU, Väggar mellan olika avdelningar, Höga 
arbetskrav, Ställer upp för varandra, Hög och omfattande arbetsbelastning, Styra 
arbetstempo, Hög arbetsbelastning, Saknad av påverkan, Stress + irritationsmoment, 
Mer FU, Varierande arbetsuppgifter, Ensam ansvarig, Sådär egenkontroll, Mer FU, För 
lite kontroll på UH, Tidsbrist, Stånga sig blodig + frustration, För lite påverkan över 
utförandegrupper, Bra stöd, Stort kontaktnät, Bra samarbete, Mer projektarbeten, Sällan 
feedback förekommer, Tydligare mål, Bryta ner målen, Jobba mer med målbild, Lätt 
med kontakt och stöd, Sjuknärvaro, Arbetet kräver närvaro, Ser sjuknärvaro, Mer kurser 
och utbildningar, Mer hälsa + friskvård, Kostföreläsningar, Hälsodag, 
Teknikutveckling, Saknar nya tekniska utbildningar, Mer teknikutveckling, Årsstoppen 
stressiga 

Andra gallring av intervjuanalys; Underhållsgruppen; Planerare 

Arbetskrav:  
Vet ej arbetskraven, Otydliga krav, För stora mål, Mer FU, Höra arbetskrav, Hög + 
omfattande arbetsbelastning, Inga uttalade arbetskrav, Otydliga uppdrag, Hög 
arbetsbelastning, Ostruktur i arbetet, Otydliga direktiv, Frustrerande arbetssituation, 
Struktur saknas i arbete, Stress + irritationsmoment, Varierande arbetsuppgifter, För lite 
personal, Problematik i jobbet, Konflikter uppstår, Mer uträttat med mer personal,  
Varierande arbetstempo, Moment 22 i arbetssituation, För heltäckande 
arbetsbeskrivning, Haverier skapar stress, Arbetet ineffektivt, Ökad arbetsbelastning 
sedan nedskärningar, Varierande och upprepande arbetsuppgifter, Moment 22 i 
arbetssituation, Stressigt, Konflikter, Släpande jobb, Stressigt, Otydliga mål, Målstyrt 
arbete, Otydliga mål, För övergripande befattningsbeskrivning, Bryta ner till delmål, 
Styra arbetstempo, Mer FU, Befattningsbeskrivning stämmer ej med org., Tydligare 
mål, Mer arbete med målbild, Ökad arbetsbelastning, Moment 22 uppstår i arbete, Ofta 
släpande jobb, Ensam ansvarig, Höga arbetskrav, Hög arbetsbelastning, Ineffektivitet, 
Årsstopp stressiga, Otydliga mål, Projektarbete, Ta jobbet med sig hem, Frustrerande 
arbetssituation, Projektarbete, Varierande arbetstempo, För övergripande 
befattningsbeskrivning, Nedbrutna mål istället för takvärden, Varierande och 
upprepande arbetsuppgifter, Ej ansvarig för utförande, Haverier skapar stress, Ensam 
ansvarig, Olika styrningsregler, Utöka FU, För små befogenheter, För lite personal, 
Personalbrist största problematiken, FU arbete åsidosätts, Årsstoppen stressiga, Ensam 
ansvarig för planering. 

Egenkontroll: 
Hög egenkontroll, Fria händer, För hög egenkontroll, Blandat inflytande, Hög + låg 
egenkontroll, Bra påverkan + inflytande, Sådär egenkontroll, För lite kontroll på UH, 
”Stånga sig blodig” + frustration, För lite påverkan över utförandegrupp, Avtrubbad av 
saknaden av påverkan, ”Slå skallen blodig”, Blandat inflytande, Saknad av påverkan på 
utförandegrupp, För lite påverkan på utförandegrupp, Kan ej påverka utförandegrupp. 

Stöd: 
Bra samarbete, Lågt stöd från utför.grupp, Bra stöd från medarbetare, Konflikter med 
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utför.grupp, Lätt med kontakt och stöd, Bra samarbete, Mycket personrelaterat stöd, 
Backup under semester/ledighet, Stort kontaktnät, Bra stöd, Får kräva 
feedback/uppmuntran, Dåligt med uppmuntran/feedback, Bra stöd, Bra samarbete, Högt 
stöd, Sällan feedback förekommer, Lätt med kontakt och stöd, Inga problem med stöd, 
Väggar mellan avdelningar, Ställer upp för varandra, Stort kontaktnät, Bättre kontakt 
med vissa än andra, Bra samarbete.  

Sjuknärvaro: 
Arbetsuppgifter kräver närvaro, Svårt för annan att täcka upp, Sjuknärvaro i 
arbetsgrupp, Arbetet kräver närvaro, Arbetsuppgifter kräver närvaro, Ser sjuknärvaro på 
avdelningen. 

Generellt: 
Okej arbetsmiljö, Endast män, Trivs på arbetsplatsen, Blandade åldrar, 
”Bruksmentalitet”, Förhoppningsfull i o m ny VD, Trivs ganska bra, Företagshjärta, 
Snälla medarbetare, Mycket skämt, Lätt att prata med varandra, Högt till tak, 
Förhoppningsfull i o m ny VD, Kamratliga, Säker arbetsplats, Högt säkerhetstänkande, 
Tuffa miljöer. 

Sammanställnig av intervjuanalys; Underhållsgruppen; Planerare 

Arbetskrav: 
Mål, Stressigt, Utöka FU, Befattningsbeskrivning, För lite personal, Hög 
arbetsbelastning, Varierande arbetstempo, Varierande arbetsuppgifter, Höga arbetskrav, 
Konflikter, Släpande jobb, Ökad arbetsbelastning, Ineffektivitet, Projektarbete, Ensam 
ansvarig för planering, Moment 22, Ostruktur + otydliga krav, Frustrerande 
arbetssituation, Arbetet ineffektivt, För små befogenheter, Problematik i arbete + 
frustration, Ta med sig jobbet hem. 

Egenkontroll: 
Saknar påverkan på utförandegrupp, Inflytande, Hög egenkontroll, Stånga sig blodig, 
Fria händer, För lite kontroll på UH. 

Stöd: 
Bra stöd, Bra samarbete, Lågt stöd från utförandegrupp, Konflikter med 
utförandegrupp, Sällan feedback förekommer, Stort kontaktnät, Bättre kontakt med 
vissa än andra, Lätt med kontakt och stöd. 

Sjuknärvaro: 
Arbetsuppgifter kräver närvaro, Sjuknärvaro, Svårt för annan att täcka upp, Ser ej 
sjuknärvaro på avdelningen. 

Generellt: 
Trivs på arbetsplatsen, Förhoppningsfull i o m ny VD, Okej arbetsmiljö, 
”Bruksmentalitet”, Företagshjärta, Högt till tak, Säker arbetsplats. 

Höga arbetskrav + hög egenkontroll + bra stöd = aktiva arbeten 

Höga arbetskrav + låg egenkontroll + lågt stöd = spända arbeten 

(Karasek och Theorell 1990, s. 30). 
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8.7 Analysunderlag för underhållsgruppen; Tekniker 

1:a gallringen av intervjuanalys, underhållsgruppen; Tekniker 

Trevlig industri, säker + ren, dåliga kontor + luft, okej arbetsgemenskap, bra stöd, 
varierande trivsel, hög psykisk press, hög arbetsbelastning, för hög arbetsbelastning, 
varierande arbetstempo, stressigt, för hög arbetsbelastning i förhållande till personal, 
arbetsbelastning skapar stress, bristande leveranser skapar stress, oförstående 
medarbetare skapar stress, varierande arbetsuppgifter, hög psykisk press, deadlines, hög 
yttre press, delat ansvar, låg egenkontroll, ingen arbetstillfredsställelse, yrkesstoltheten 
försvinner, mer planerad verksamhet, bra stöd, ibland svårt med stöd, varierande trivsel, 
grupperingar, ”vi och dem”, tight grupp vid yttre hot, okej arbetsklimat, sjuknärvaro, 
deadlines styr, bita ihop, sjuk vid beredskap, ser sjuknärvaro, inga negativa attityder vid 
sjukfrånvaro, mer teambuilding, ökat engagemang + attitydförändring, ökad förståelse 
för varandra + jobb, personalbrist, hög arbetsbelastning, hårt och hjärtlig jargong, höga 
krav, jämt tempo, press, ojämn arbetsbelastning i gruppen, bra stöd i kollegor, lite 
feedback, sjuknärvaro, ser sjuknärvaro, mer utbildningar + kurser, personalbrist, hyfsad 
arbetsmiljö, rå och hjärtlig jargong, högt till tak, spetskompetens, lättare arbeten, 
varierande tempo, höga arbetskrav, ligga i spetsen, mycket skämt, trivs jättebra, buller i 
ställverk, varierande arbete, teambuilding, stort kontaktnät, tidsbrist, sådär egenkontroll, 
hög yttre press, hög press, trivs bra, hög arbetsbelastning, täcka upp för varandra, 
sjuknärvaro, ser sjuknärvaro, mer kurser, utbildningar och seminarier, hög yttre press, 
stress, arbete lugnt och metodiskt, varierande uppgifter, bra med variationen, delat 
ansvar, sådär egenkontroll, svårt att planera, styrs av det oväntade, lite feedback och 
uppmuntran, bra inflytande, bra stöd, stort kontaktnät, internet, personalbrist, 
emotionellt stöd, socialt stöd, ofta bra arbetsklimat, yttre påverkan, styra inköp av 
utrustning, ”vi och dem”, grupperingar, extern hjälp, kollegor ett stort stöd, ställer upp 
för varandra, lätt med kontakt till stöd. 

2:a gallringen av intervjuanalys, underhållsgruppen; Tekniker 

Arbetskrav:  
Hög psykisk press, hög arbetsbelastning, för hög arbetsbelastning, varierande 
arbetstempo, stressigt, för hög arbetsbelastning i förhållande till personal, 
arbetsbelastning skapar stress, bristande leveranser skapar stress, oförstående 
medarbetare skapar stress, varierande arbetsuppgifter, hög psykisk press, deadlines, hög 
yttre press, hög arbetsbelastning, höga krav, jämt tempo, press, ojämn arbetsbelastning i 
gruppen, personalbrist, ligga i spetsen, spetskompetens, lättare arbeten, varierande 
tempo, höga arbetskrav, varierande arbete, hög yttre press, hög press, hög 
arbetsbelastning, täcka upp för varandra, hög yttre press, stress, arbeta lugnt och 
metodiskt, varierande uppgifter, bra med variationen, bra inflytande, personalbrist, yttre 
påverkan. 

Egenkontroll: 
Delat ansvar, låg egenkontroll, mer planerad verksamhet, sådär egenkontroll, delat 
ansvar, sådär egenkontroll, svårt att planera, styrs av det oväntade, styra inköp av 
utrustning. 

Stöd: 
Bra stöd, ibland svårt med stöd, bra stöd, bra stöd i kollegor, lite feedback, stort 
kontaktnät, tidsbrist, lite feedback och uppmuntran, bra stöd, stort kontaktnät, internet, 
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emotionellt stöd, socialt stöd, extern hjälp, kollegor ett stort stöd, ställer upp för 
varandra, lätt med kontakt till stöd. 

Sjuknärvaro: 
Sjuknärvaro, deadlines styr, inga negativa attityder vid sjukfrånvaro, bita ihop, sjuk vid 
beredskap, ser sjuknärvaro, sjuknärvaro, ser sjuknärvaro, sjuknärvaro, ser sjuknärvaro. 

Generellt: 
Trevlig industri, säker + ren, dåliga kontor + luft, okej arbetsgemenskap, varierande 
trivsel, okej arbetsklimat, ingen arbetstillfredsställelse, yrkesstoltheten försvinner, 
varierande trivsel, grupperingar, ”vi och dem”, tight grupp vid yttre hot, hård och 
hjärtlig jargong, hyfsad arbetsmiljö, rå och hjärtlig, jargong, högt till tak, mycket skämt, 
trivs jättebra, ”vi och dem”, grupper. 

Sammanställning av intervjuanalys, underhållsgruppen; Tekniker 

Arbetskrav: 
Höga arbetskrav, Hög psykisk press, Hög yttre press, Hög arbetsbelastning, Stress, yttre 
påverkan, Varierande arbetsuppgifter, Deadlines, tidsbrist, Varierande tempo, 
Personalbrist. 

Egenkontroll: 
Låg egenkontroll, Delat ansvar, Styrs av det oväntade, Bra påverkan på inköp, Svårt att 
planera. 

Stöd: 
Bra stöd, Högt stöd, Lite feedback/uppmuntran, Stort kontaktnät. 

Sjuknärvaro: 
Sjuknärvaro, Ser sjuknärvaro, Hög arbetsbelastning + deadlines styr, Bita ihop. 

Generellt: 
Bra trivsel, Hård och hjärtlig jargong, Högt till tak och mycket skämt, ”Vi och dem”, 
grupperingar, Trevlig + säker industri, Ingen arbetstillfredsställelse, Okej 
arbetsgemenskap. 

Höga krav + låg egenkontroll (+ bra stöd) = Spända arbeten 
(Karasek och Theorell 1990, s. 30), 

 


